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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Bc.  Lukáše POMEZNÉHO 

 

Historie cyklistiky na horských kolech na Vimpersku – od roku 1989 do současnosti 

 

Vzhledem k obrovské popularitě jízdy na horských kolech u nás i ve světě je nutno považovat 

zvolené téma za vysoce aktuální. Obsahová struktura historicky zaměřené práce Lukáše 

Pomezného je detailně a bezchybně promyšlená. Problém a cíle práce jsou výstižně 

formulovány na s. 9. Hlavní cíl, popis vývoje horské cyklistiky od roku 1989 do současnosti na 

Vimpersku, důsledné prolíná celým předloženým textem. 

V hlavních kapitolách práce se autor stručně zabývá polohou, charakteristikou a historii 

Vimperska, dále historií cyklistiky a horských kol obecně. Poté již následují kapitoly zaměřené 

speciálně na vimperskou cyklistiku. Práce kulminuje zpracováním přínosů osmi významných 

osobností, které se v cyklistice v tomto regionu angažovaly.  

Hypotézy nejsou vzhledem k charakteru a zaměření práce formulovány. 

Metody použité ke zpracování celé problematiky autor uvádí a rozvádí na s.10. Jedná se o 

obecné a historické metody je k indukce, dedukce, přímá a nepřímá metoda či metoda 

progresivní. Kromě jmenovaných používá autor zcela intuitivně i některých metod dalších 

(např. sondy). Přínosem je kapitola Analýza použitých zdrojů, která svědčí o systematičnosti 

autorova přístupu. Najdeme zde fundovanou kritiku jednotlivých zdrojů. Seznam literatury 

obsahuje pouze osm knižních titulů, což je vzhledem k zaměřenosti práce pochopitelné. Na 

druhou stranu je seznam použitých internetových odkazů a periodik nezvykle rozsáhlý.  

Vhodnými se jeví  dva uváděné rozhovory s významnými osobnostmi vimperské cyklistiky. 

Diskuze je poměrně stručná, Pomezný se v ní  částečně vrací ke kritice použitých zdrojů.  

Kapitola Závěry je stručná a výstižně formulovaná. Zajímavé jsou závěrečné autorovy návrhy 

na využití práce i o zpracování téhož tématu v ostatních regionech České republiky, aby vznikl 

komplexní přehled české horské cyklistiky. Přílohy celou práci vhodně doplňují. 

Formální stránka diplomová práce v podstatě splňuje požadavky na ni kladené. Její úroveň 

zcela zbytečné snižují pravopisné chyby (např. na s. 65 najdeme dokonce dvě). Řada formulací 

je poněkud neobratná. Rozsah textu je přiměřený. Citace zdrojů je v normě. 

Celkově lze předkládanou diplomovou práci označit jako zdařilou.  Zvolená problematika je 

zpracována na vysoké úrovni. Předkládaný text je ucelený a přehledný.  Autor vznikající práci 

často konzultoval a tvůrčím způsobem přistupoval k připomínkám vedoucího práce.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Jak se vyvíjela horská cyklistika v okolních regionech ? 

Hodnocení : 

 

V Praze, dne 3. 9.  2021                           PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 

                                                                                     vedoucí  práce 
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