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 Cíl práce:  

Cílem práce je zjistit, jaký by byl zájem o volitelný kurz surfování na vlně pořádaný UK FTVS 

a za jakých podmínek by ho studenti nejraději absolvovali. 
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Slovní hodnocení práce, připomínky, otázky: 

Pozitivní je přístup autora k neobvyklému tématu a snaha o přiblížení tohoto sportu 

studentům. Teoretická část slouží jako přehledná a čtivá příručka pro začátečníky a stejně tak 

může přinést i zkušenějším vyznavačům tohoto sportu zajímavé tipy. Praktická část přináší 

jednoduchou anketu, jejíž výsledky mohou být přínosné a výhledově jsou použitelné pro 

praxi. 

Nedostatky jsou patrné v několika bodech. Kvalitu práce snižují četné pravopisné 

chyby a překlepy.  Faktickou chybou je použití pojmu The Association of Surfing 

Professionals a zkratky ASP. Tato asociace byla v lednu 2015 změněna na World surfing 

league. Diskutabilní jsou údaje o historii a letopočtech, kde se zdroje v přesných datech 

rozcházejí. Stejně tak existují názory, že prvotní sjíždění vln na Hawaijských ostrovech 

nezakázal James Cook, nicméně až později kalvinističtí misionáři, kteří byli pohoršeni 

nahotou a chováním domorodců. V kapitole 2.3.4 o pravidlech bezpečného pohybu by bylo 

vhodné doplnit výstrahu k pohybu směrem na line-up, kdy by surfboard nikdy neměl být mezi 

surfařem a vlnou, tak aby při nárazu vlny do boardu byl surfař poraněn. Stejně tak jako 

pravidlo o seskakování se surfu při dojezdu k pláži, kdy začátečníci často skáčou v zápalu 

nadšení šipku do mělké vody.  

Záhadou zůstává níže uvedená formulace pravidel o Sumerovi, také z kapitoly 2.3.4. 

„Surfer, který naskočí jako první na surf (take off), má přednost i před Sumerem, který je sice 

blíže ke zlomu vlny, ale naskočí na vlnu později. Surfer nemůže čekat na vlnu pod jiným 
Sumerem, který nad ním zahajuje surfing.“ 

 
Při získávání informací je důležité dodržovat některé zásady a zachovat citační etiku. 

Citování použitých zdrojů je jednou ze základních zásad vědecké práce. V určitých kapitolách 

chybí práci originálnost, viz kapitola 2.3.2, která je zřejmě doslovně přejatá z wikipedie, což 

je pro závěrečné práce nepřípustné. V kapitole 2.5 se vyskytují věty, které jsou pro odbornou 

práci nevhodné. 
V praktické části se rovněž nachází určité nedostatky: otázka č. 5 a Formulace: „Zbylých 31 

% bylo spíše nespokojeno.“ Nedává v případě odpovědí ANO x NE smysl. 

I přes výše uvedené nedostatky bych práci doporučil k obhajobě, protože praktický 

přínos bakalářské práce je zcela patrný. 

Navrhovaný klasifikační stupeň: VELMI DOBŘE 

Otázky: 

1. Nemohlo být výraznějším předpokladem přednosti tuzemských kurzů předpokládaná nižší 

cena kurzu v porovnání se zmíněnou jazykovou bariérou a časovou náročností (což není 

zmíněno)? 

 

2. V otázce dopravy na kurzy je výsledek v poměru 60% ku 40%. Na základě čeho jste nevzal 

v úvahu 40% účastníků, jakožto nezanedbatelné procento a rozhodl se názorem - „Dle 

výsledků by se na kurz volila doprava automobily.“  - výhradně pro automobilovou dopravu? 

U otázky číslo 2 naopak poměr  60% ku 40% považujete za rovnoměrné rozložení. Podobná 

situace je u otázky č. 18. 

 

3. Na základě jakých údajů považujete Francii za nejnavštěvovanější? 

 
4. Jakým výpočtem jste se dostal k údajům z diskuze: 

http://archive.aspworldtour.com/
http://archive.aspworldtour.com/


„V otázce č. 5 měli respondenti odpovědět, 

zda jim vyhovuje nabídka volitelných kurzů na UK FTVS. 69 % dotázaných 

odpovědělo, že ano. Ale v otázce č. 12, kde jsem se ptal, jestli by uvítali možnost kurzu 

surfování na vlně, odpovědělo 94 %, že ano. Z toho vychází, že 63 % studentů je sice 

spokojeno s nabídkou volitelných kurzů, ale přesto by vypsání volitelného kurzu uvítali.“? 

 

5. Jaký program byl použit na zpracování grafů? 

 

6. Nechybí mezi otázkou 12 a 13 zmínka o přepočtu respondentů na ty, kteří odpověděli ANO 

resp. NE?  Z toho důvodu není počet respondentů u otázky 13 plných 222, což není v práci 

zmíněno. 

 

7. Jak myslíte, že mohl věk respondentů ovlivnit jejich názor v odpovědích? 

 

 

 

Datum: 4. 9. 2015, Wanaka (NZ)     PhDr. Kryštof Kuba 

 


