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Zvolené téma je zajímavé především z regionálního hlediska. Autorovi poskytuje
zároveň možnost vyzkoušet si zručnost při zpracování historického tématu.
Práce je teoretická, čemuž odpovídá její struktura.
Jako hlavní cíl si autor stanovil sestavení a sepsání historie lyžování ve Skuhrově nad
Bělou. Tento cíl doprovází řadou dílčích cílů – úkolů, z jejich vytyčování lze vyčíst autorovu
osobní zainteresovanost a badatelský zájem o téma.
V kapitole č4 (str.14) uvádí autor řadu metod, které používá při psaní bakalářské
práce. Tyto metody jsou uplatněny především ve zpracování zhruba první poloviny práce.
Kromě použití uvedených metod je zde patrná také práce s různými zdroji.
Od poloviny práce jakoby autorovi docházel dech (nebo ho tlačil čas?). Zpracování se
do značné míry omezuje na informace o pořádání závodů, účasti a umísťování závodníků.
Chybí zde uvedení do souvislostí s ostatním děním ve Skuhrově a v českém lyžařském dění
(jaké byly např. důvody přejmenování na TJ Porkert Skuhrov n/Bělou?), s postavením
českého/československého lyžování ve světě, bez něhož je umísťování závodníků jen
relativním pojmem, vztahem mezi vývojem sjezdového a běžeckého lyžování, návaznost na
další společenské organizace apod.
Škoda, že autor nezařadil kapitolu Diskuze, jistě by i vzhledem k autorově znalosti
místních podmínek přinesla řadu podnětných úvah.
V Závěrech jsou shrnuty některé zásadní poznatky z bakalářské práce, chybí srovnání
s vytčenými cíli a využitelnost práce.
Po formální stránce práce splňuje většinu požadavků. Jazykovou úroveň by vylepšila
eliminace drobných gramatických chyb (např. str. 17, 19, 35, 38) a malá písmena za řadovými
číslovkami.
Přes výše uvedené připomínky je práce bezesporu zajímavá jak z regionálního
hlediska, tak pro autora samotného i pro náhodného čtenáře.
Práci doporučuji k obhajobě.
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Prosím o zodpovězení otázek a připomínek uvedených výše v posudku.
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