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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Charakter práce je historický. Téma je jasně specifikováno a úzce zaměřeno na disciplínu, oblast i 
období. Obsah práce je přehledný. Nechybí ani kapitola: „Analýza použitých zdrojů“. Autor 
dokonce dokládá aktuálnost tématu  a to, že horská kola jsou stále oblíbená a jejich obliba stále 
roste. Také významné osobnosti působí ve světě horských kol i po ukončení své  
profesionální kariéry a svými zkušenostmi pomáhají v růstu nových talentů. Oblast zkoumání si 
autor zvolil na základě svého působení v tomto klubu v rámci svých studií na sportovním 
gymnáziu a dlouholetému zájmu o cyklistiku. Cíl a úkoly práce jsou jasně formulované. Hlavním 
cílem je popis vývoje horské cyklistiky od roku 1989 do současnosti na Vimpersku. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Celá práce je pojata komplexně a do hloubky zejména díky specifičnosti použitých zdrojů včetně 
cenných rozhovorů. Je velice obsáhlá. Každá kapitola je popsána velice pečlivě na základě 
uvedených zdrojů. Autor řádně cituje. Pracuje s velice nadprůměrným počtem zdrojů. Literárních 
zdrojů je 8 a internetových zdrojů dokonce 60. Dále kolem 150 čísel periodik či novin. K tomu 2 
podrobné rozhovory. Vzhledem k názvu a cíli práce včetně lokálního charakteru nebylo na místě 
využití cizojazyčných zdrojů.  
 
            

3. Metody práce a analýza použitých zdrojů 
Tato kapitola je zpracována velice pěkně. Metoda práce je historická. Autor velice srozumitelně 
vysvětluje použité metody jako indukce, dedukce, přímou a nepřímou metodu a především 
kritický pohled na použité zdroje.  
Zajímavou kapitolou je analýza použitých zdrojů. Autor zmiňuje, že k této problematice neexistuje 
ucelené dílo. Bylo tedy obtížné obstarat si dostatek informací. Autor tedy čerpal zejména 
z periodik  Velo a Peleton a dále z Vimperských novin, které mapují výsledky sportovních událostí 
přímo ve zkoumané oblasti. Cenné informace autor získal z osobních rozhovorů a osobních 
materiálů hlavních aktérů rozvoje horských kol na Vimpersku. Autor zde také zmiňuje již dostupné 
práce podobného charakteru a jsou zde vidět jeho podrobné znalosti daných prací, jelikož se ke 
každé práci vyjadřuje a kriticky zmiňuje pozitiva i nedostatky jednotlivých prací.  
 

4. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 
hypotézy), přínos a využití výsledků. Diskuze. 
Závěry jsou jasně a stručně formulované. Vážou se na cíl práce.  Autor uvádí přínos své práce a 
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možnost takto podrobného zkoumání všech regionů v celé České Republice, kdy by mohl 
vzniknout ucelený přehled o celorepublikové cyklistice. Kapitola diskuze je rovněž zajímavě 
zpracovaná.  
 
 

5. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Jazykově i stylisticky je práce na celkem dobré úrovni. Normy pro psaní diplomové práce byly 
dodrženy. Citace v textu sedí s uvedenou literaturou. Jen zřídka se v práci vyskytují drobné 
jazykové chyby i/y. Mimo jiné např. na str.65 periodiky s rozhovory sloužili…Na začátku práce je 
uvedeno jméno vedoucího práce ve 3. pádu místo v prvním.  

 
6. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci hodnotím velice nadprůměrně. Autor si dal obrovskou práci s dohledáním mnoha informací. 
Pro svou práci musel důkladně pročíst spoustu periodik a dalších zdrojů, aby získal ucelený 
přehled a práce měla „hlavu a patu“. Jako cenná se jevila též dlouholetá domácí sbírka  časopisů 
autorova otce. Autor prokázal schopnost orientace v problematice tvorby vědecké práce. 

 
 
Práci doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Našel jste při studiu historie této oblasti a tematiky informace, které si odporovaly? 
2. Jak tyto znalosti můžete využít při výuce tělesné výchovy?  
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