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Zmapování postojů spolu s názory veslařských trenérů 

z mimopražských loděnic na zavedení a vedení kondičního 

veslování dospělých v oddílech jejich působnosti. Dále pak zjištění, 

zda poptávka po kurzech pro nově příchozí bez předešlé zkušenosti 

s veslováním odpovídá nabídce v daných veslařských loděnicích. 
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Rozsah práce   

stran textu 73 

literárních pramenů (cizojazyčných)  

tabulky, grafy, přílohy  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X    

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 X   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  X   

logická stavba práce  X   

práce s českou literaturou včetně citací  X   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 X   

adekvátnost použitých metod X    

hloubka provedené analýzy X    

stupeň realizovatelnosti řešení X    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 X   

stylistická úroveň  X   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
X    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 X   

využitelnost námětů, návrhů a 
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 X   

obsah a relevantnost příloh v textu či 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   -      doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:   velmi dobře 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

Co si myslíte, ze hraje opravdu největší roli v rozhodování klubů, zda zřídit kondiční 

veslování? 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

„Nestálo by za to zpracovat manual pro venkovské oddíly s podrobným návodem na zavedeni 

kondičního veslování ve všech loděnicích včetně finančního plánu“ 
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