
Posudek bakalářské práce

Název bakalářské práce: Porovnání české a německé literatury se zaměřením na vytrvalost

Jméno studentky: Kateřina Krejsová

hodnocení:
1 = nejlepší, 5 = nejhorší
1 2 3 4 5

1. Téma práce, jeho náročnost na teoretické znalosti a praktické zkušenosti: 1

2. Formulace cílů práce a metodika zpracování: 4

3. Logická stavba a členění práce: 3

4. Práce s odbornou literaturou (citace, normy): 5

5. Rozsah a úroveň podkladových materiálů: 2

6. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem: 1

7. Hloubka provedené analýzy: 1

8. Formální úprava práce: 3

9. Splnění cílů práce, závěry práce a jejich formulace: 2

10. Využitelnost výsledků práce v teorii a praxi: 1

11. Celkové hodnocení práce známkou (1, 2, 3, 4): 2

Celkové slovní zhodnocení práce
Předložená bakalářská práce podle mého názoru v tento okamžik z formálních důvodů nesplňuje 
požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. Po věcné stránce přináší poměrně zajímavé 
srovnání názorů na řešenou problematiku v ČR a SRN. Formálnímu zpracování práce vytýkám 
například následující:

- str. 9.: Grosse (chybí písmeno)
- str. 9 a dále : tečka se píše až za citací
- u řady německých slov chybí členy (např. str. 24)
- str. 27, 24, 25, 26: kdo je autorem tabulek?
- str. 29: proč autorka uvádí anglický termín, když je tématem práce srovnání české a německé 

literatury?
- str. 29: chybně mezera před „)“
- str. 40: Wilke a Lindner chybí v přehledu literatury a Kuhn je citován špatně
- str. 40: k jakému zdroji se vztahuje „(1992)“
- v práci chybí seznam použitých zkratek
- str. 43: chybí vročení Engelharta a Neumanna
- str. 45: spojením „3 – 5 autorů“ autorka míní 3 až 5 autorů?

Uvádět v (jakékoliv) odborné práci citaci z wikipedie považuji za zcela nepřípustné – tzn. považuji za 
nezbytné přepracovat kapitolu metodika.  
Také postrádám kapitolu diskuse, kde by autorka vyjádřila své názory na problematiku. 
Výše navrhované hodnocení velmi dobře podmiňuji dopracováním formálních aspektů předkládané 
práce – tzn. autorka musí obhajobě přinést bakalářskou práci dopracovanou o uvedené připomínky.
Kapitolu 7, je nutné uvést a provázat s textem.
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Další připomínky, vyjádření, náměty k obhajobě práce

V klíčových slovech je obvyklé uvádět čtyři až pět slov, která se neshodují s názvem práce.

Doplňující otázky k obhajobě: 
I. Uveďte základní rozdíly v terminologii a členění intenzit zatížení v české a německé literatuře. 
II. K jakým závěrům jste dospěla na základě analýzy Vámi prostudovaných 
III. Které poznatky z rešerše literatury považuje autorka práce za nejzajímavější?
IV. Proč autorka v samostatné kapitole uvádí historii a stručnou charakteristiku běhu na lyžích, když 

se o této tématice nezmiňuje v teorii ani cílech práce?
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