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Předložená bakalářská práce se zabývá turistickým veslováním v České republice a Německu
a možností jeho rozvoje u nás dle německého vzoru. Je zpracovaná na 70 stranách textu,
uvedeno je 44 citačních zdrojů.

Celkové hodnocení práce známkou I. 2. 3. 4. 

1. Formulace cílů práce X

2. Metodika zpracování X 

3. Práce s daty a informacemi X

4. Celkový postup řešení X

5. Teoretické zázemí autora X

6. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce) X

7. Práce s odbornou literaturou (citace, norma) X

8. Úroveň jazykového zpracování X

9. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem X

10. Formální zpracování - celkový dojem X

11. Splnění cílů práce X

12. Závěry práce a jejich formulace X

13. Odborný přínos práce a její praktické využití X

14. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce X

Doplňující komentář a připomínky k hodnocení práce:

V práci se vyskytuje několik překlepů a gramatických chyb (str. 14, 17, 20, 27, 28, 33, 34, 
45).
Některé formulace jsou nepřesné nebo nejasné, text je na některých místech spíše 
beletristického než odborného rázu (str. 10, 11, 24, 26).
Úroveň studie mírně snižují některé nesrovnalosti v citacích (str. 17, 18, 31), chybí seznam 
zkratek.
Za závažnější nedostatek považuji, že cíl práce uvedený v abstraktu neodpovídá formulaci 
uvedené v kapitole Cíle práce. Navíc takto vytýčený cíl studie nepostihuje vše, o co autorovi šlo. 
V kapitole Diskuze se objevují tvrzení, která nejsou podložena citacemi.
Nejsem přesvědčen o tom, že lze z výsledků práce vyvozovat tak kategorické závěry (poslední 
odstavec na str. 64). 

Přes uvedené připomínky doporučuji bakalářskou práci Martina Kaince k obhajobě.
Otázka k obhajobě:

1. Odpovídá navrhovaný věk kormidelníka, resp. koordinátora právním normám a 
zvyklostem v České republice?

2. V čem vidí autor možný přínos nezávodního veslování?

V Praze dne 27.4. 2015 PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
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