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náročnost tématu  úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  X   

praktické zkušenosti X    

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 

zpracování 

 X   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce  X   
samostatnost při zpracování tématu 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 doporučení 

k řešení problému 

X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 

části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
X    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: X 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená práce je po formální stránce na dobré úrovni. Dostatečný je textový rozsah i počet 

citovaných zdrojů. Struktura práce odpovídá požadavkům na práci bakalářskou. V textu se 

nachází jen malé množství překlepů či chyb. Kontrola plagiátu byla provedena v systému: 

Theses.cz. Celková podobnost: 16%.  

Tato práce se zabývá oblíbenou letní sportovní disciplínou, která je na stálém vzestupu 

popularity a zpracované téma je tedy aktuální. 

Autorka prokázala osobní zainteresovanost a zájem o danou problematikou, jak je vidět v 

teoretické tak i v praktické části práce, kde je potřeba vyzdvihnout samostatnost při 

zpracování závěrečné práce. Práce by mohla obsahovat větší přehled tématicky podobné 



odborné literatury, zejména cizojazyčné. Celkově však podává dostatečné informace na dané 

téma, a proto případné další otázky vyvstanou až podle průběhu obhajoby. 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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