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Autor si vytkl za cíl své diplomové práce (dále jen DP) vytipovat klíčová místa výuky 

carvingových oblouků, určit vhodná průpravná cvičení a na základě toho vytvořit 

multimediální pomůcku pro výuku.

Textová část DP je zpracovaná na 73 stranách, je uvedeno 26 titulů použité literatury, 3 

internetové a 2 audiovizuální  zdroje. DVD nosič obsahuje 28 cvičení rozdělených do osmi 

kategorií,  které jsou zpracované v programu Dartfish.

Připomínky k textové části DP:

- Obsah kapitoly Úvod práce je velmi „beletristický“ a pro odbornou práci nevhodný.

- V teoretické textové části často není správně řešené členění odstavců při citacích.

- Na str. 35 je v textu jedno číslo obrázku pro dva různé oblouky.

- Na str. 50 prosím opravit hrubou chybu!

- Uvedené názvy a popisy cvičení v kapitole 4.2. měly být popsány odbornou terminologií.

- V práci postrádám rešerši zahraničních titulů, které jistě existují.

- Pokud jsou obrázky zařazeny do textu, je zbytečné jejich seznam uvádět jako Přílohu DP.

Připomínky k DVD:

- Domnívám se, že oblouky a cvičení „přes spádnici“ měly být snímány z jiného úhlu.

- Jako problematické se mi jeví zařazení oblouků zahajovaných na vnitřní lyži do uvedené      

kategorie.

- V kategorii V, resp. VI by bylo vhodnější zařadit různá cvičení.

Celkové hodnocení práce známkou I. 2. 3. 4. 
I. Téma práce a její význam X 

2. Formulace cílů práce X

3. Metodika zpracování X

4. Práce s daty a informacemi X

5. Celkový postup řešení X 

6. Teoretické zázemí autora X

7. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce) X
8. Práce s odbornou literaturou (citace, norma) X

9. Úroveň jazykového zpracování X

10. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem X

II. Formální zpracování - celkový dojem X

12. Splnění cílů práce X 

13. Závěry práce a jejich formulace X 

14. Odborný přínos práce a její praktické využití X 

15. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce X 



Otázky k obhajobě:
1. Popište terminologicky cvičení „tanečník“ a „ruka točí“ včetně názvů.
2. Vysvětlete odlišné pojetí carvingových oblouků citovaných autorů na str. 33.

Přes uvedené připomínky práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji
k obhajobě.

Datum: 5.5.2012 PhDr. Milan Bílý, PhD. 






