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náročnost tématu na úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Autor zpracovává zajímavé téma, které je vhledem k dynamickému vývoji nejen tohoto sportu ale i 

samotného vybavení pro cyklistickou část terénního triatlonu velmi aktuální. 

Náročností na sběr dat (analýza závodního vybavení na závodech konajících se na různých 

kontinentech s osobní účastí studenta) a jejich zpracováním práce více méně splňuje kritéria 

požadavků kladená na tento typ závěrečné práce. Z formálního hlediska tomu tak bohužel není. Autor 

byl mnohokrát upozorněn na všechny formální nedostatky, tento problém byl i důvodem posunutí 

odevzdání práce v harmonogramu akademického roku. 

Student však na upozornění z velké části nedokázal reagovat. Důvodem může být zřejmě 

kombinované forma studia a přílišná samostatnost studenta při zpracování práce.  

Problém vidím hlavně ve formálních nedostatcích (formátování textu, zarovnání do bloků, chybné 

používání velkých a malých písmen, mezer a citační normy). Rovněž neakceptovatelný je seznam 

literatury. 

Tyto nedostatky bohužel zásadním způsobem snižují hodnocení práce, které by jinak byla vyhovující.  

Celkové hodnocení práce proto ponechán až na samotnou obhajobu a slovní projev studenta.   


