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náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce X    
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora X    
formulace cílů práce  X   
adekvátnost použitých metod X    
celkový postup řešení  X   
práce s daty a informacemi  X   
hloubka provedené analýzy X    
členění a logická stavba práce X    
práce s odbornou literaturou X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)   X  
stylistická úroveň  X   
přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X   
splnění cílů práce  X   
závěry práce a její formulace  X   
odborný přínos práce a její praktické využití X    

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autorka si zvolila aktuální téma zabývající se analýzou současného stavu českých 

kiteboardingových škol a jejich klientů. Práce byla časově a organizačně náročná a 

zpracovatelka musela prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti.  

Studie podtrhuje význam probíraného tématu vzhledem k některým zajímavostem, 

např.: Oficiálně je v ČR pouze jeden mezinárodně uznávaný instruktor. V současné době 

v ČR neexistuje vzdělávací instituce pro instruktory kitingu. Práce se může stát podkladem 

pro podnikatelské záměry v tomto odvětví. 

Chvályhodná je spolupráce autorky s vedoucím práce, vyjma samotného závěru, kde 

byla práce dodělávána ve spěchu. Kvalitu práce snižují opakující se formální chyby.  

Práce má malé nedostatky, ale formou i obsahem splňuje kritéria požadované na 

bakalářskou práci. 

 

 

Otázky: 

1) Jak vysvětlujete skutečnost, že v současné době v České republice nepůsobí žádné 

vzdělávací zařízení pro instruktory kitingu? 

2) Kolik lidí se podle vás v České republice věnuje kitingu a jak velký vzorek 

představuje 97 respondentů? 

3) Je možné uváděné výsledky zobecnit na celou kitingovou populaci v České republice? 



 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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