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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace  
problému a cíle práce.
Autorka bakalářské práce pochází z Jílemnice, která dalo by se říci,  je kolébkou 
českého lyžování. Téma práce je aktuální, protože úspěchy běžeckého lyžování se 
nikdo hlouběji nezabýval. Obsahová struktura práce je jasná a srozumitelná. 
Formulace cílů práce odpovídají požadavkům kladeným na bakalářskou práci.

2. Úrove  teoretické ásti, komplexnost analýzy zkoumanéhoň č  
problému, kvalita práce s literaturou (odkazy, citace, po et a druhyč  
využitých informa ních zdroj  apod.)č ů
Teoretická část práce je zpracována velmi dobře. Výzkumná část splňuje cíle 
práce. Autorka zpracovala celkem 28 titulů odborné literatury včetně internetových. 
Užití formy citací je správné. 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce.
Autorka práce si stanovila dva cíle  na které vhodně navazují úkoly práce.

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a  logika postupu 
práce.
Hlavní metodou výzkumu je analýza historických výsledků a statistik. K analýze 
historických výsledků a statistik byly požity čtyři metody. Metoda přímá, metoda obsahové 
analýzy, metoda rozhovoru a metoda komparativní.

5. Úrove  analýzy a interpretace výsledk  (statické zpracování,ň ů  
p ehlednost výsledk , graf , tabulek aj.), zam ení a  úroveř ů ů ěř ň 
diskuse.
Interpretace výsledků je přehledná. Diskuze je odpovídající.

6. Formulace záv r  (p im enost, jasnost, konkrétnost, stru nost,ě ů ř ěř č  
vazba na problém, cíl a  hypotézy), p ínos a využití výsledk .ř ů
Závěry práce jsou logické. Přínos práce je veliký.  Práce je využitelná s různými 
alternativami pro všechny  sportovní historiky, lyžařské funkcionáře i sportovní 
fanoušky působící v oblasti sportovního a závodního lyžování. 



7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úrove , úprava,ň  
p ehlednost text, dodržení norem rozsahu práce, bibliografickéř  
citace apod.).
Po formální stránce bakalářská práce splňuje požadavky na ni kladené. Počet stran 
je 115. Citace je správná.
Práci k  obhajob  doporu ujiě č
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