
Posudek oponenta bakalářské práce 

Katedra sportů v přírodě 

Student/ka: Lukáš Chvostek 

Vedoucí: Mgr. Matouš Jindra, Ph.D. 

Oponent: ing. Marcela Polášková  

Téma bakalářské práce: Komparace lyžařských škol v České republice 

 
 Celkové hodnocení práce známkou  1 2 3 4 

1.  Téma práce a její význam  X     

2.  Formulace cílů práce    X  

3.  Metodika zpracování      X 

4.  Práce s daty a informacemi    X  

5.  Celkový postup řešení    X  

6.  Teoretické zázemí autora    X  

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

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

9.  Úroveň jazykového zpracování    X   

10.  Přesnost formulací a práce s odborným jazykem    X   

11.  Formální zpracování - celkový dojem    X  

12.  Splnění cílů práce    X  

13.  Závěry práce a jejich formulace    X  

14.  Odborný přínos práce a její praktické využití    X  

15.  Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce   X   

 

Slovní vyjádření:  

Téma závěrečné práce studenta Lukáše Chvostka je velmi zajímavé a souhlasím s autorem, že situace 

v udělování akreditací v oblasti lyžování v České republice skutečně zasluhuje pozornost a důrazné 

řešení! 

  

1. Připomínka k formulování cíle práce: 

Autor formuloval cíl práce jako „Srovnávací analýzu udělování lyžařských kvalifikací v jednotlivých 

AZ v ČR“. Protože však informace použité pro analýzu čerpal pouze z internetových stránek 

jednotlivých AZ a mailové korespondence, měla tato skutečnost být do „Cíle práce“ zahrnuta, neboť 

zdroje, ze kterých čerpáme silně ovlivňují výsledky analýzy. (Např. formulací „Srovnávací analýza 

udělování lyžařských kvalifikací v jednotlivých AZ v ČR dle jejich internetových stránek“. Pak by 

bylo možno hodnotit cíl práce jako splněný.  

V případě současné formulace měl autor práce využít pro svou srovnávací analýzu ještě další zdroje 

informací, např. konzultace s odbornými pracovníky na FTVS UK,SL ČR, MŠMT atd., kteří se 

zpracovávanou tématikou kvalifikací a akreditací dlouhodobě zabývají. Závěrečná práce by tak měla 

šanci být vysoce odborná, objektivní a splňovala by vytčený cíl. 

 

2. Připomínky k metodice zpracování: 

Při členění závěrečné práce je třeba se řídit pokyny k metodologii bakalářské a diplomové práce na 



webových stránkách UK FTVS nebo na stránkách katedry SP v „Aktuálních sděleních“. Podle 

zvoleného tématu je třeba se rozhodnout, jaký charakter bude závěrečná práce mít a dodržet 

doporučenou strukturu a členění kapitol. V každém typu závěrečné práce je vždy kapitola „Metodika 

práce“! Taková kapitola v této závěrečné práci chybí. Do této kapitoly metodiky by patřil např. 

obsah odstavce 4.2., kritéria hodnocení AZ (str.33,34) 

  

3. Připomínky k teoretické části práce: 

V teoretické části práce autor uvádí informace o historii lyžařských škol a jejich vývoji. Tyto 

informace, podle mého názoru, nevedou ke stanovení cílů práce, což považuji za hrubou chybu.  

Do teoretické části práce měly být zařazeny např. požadavky MŠMT na udělení akreditace v oblasti 

lyžování v ČR a tím oprávnění školit profesní kvalifikaci Instruktor lyžování s dotací 150hodin (chybí- 

stačilo citovat ze stránek MŠMT „Metodický manuál pro žadatele o akreditaci“, odbor pro sport). Dále 

do teorie patří vysvětlení, co vlastně znamená pojem „akreditované zařízení“ MŠMT, kdo může v ČR 

dostat akreditaci a tím získat právo vzdělávat jiné v oboru (udělovat kvalifikace), jak se liší akreditace 

odboru pro sport od akreditaci VŠ.  V teoretické části také postrádám znění Zásad IS spolu 

s přehledem lyžařských kvalifikací a požadavky na jejich udělení, které je zmíněno v úplně jiné části 

textu.  

Pozor na označení doslovné citace ze „Zásad IS“( str.24-31) 

 

4. Připomínky k celkovému řešení práce: 

Nejednotný popis srovnávaných stupňů lyžařských kvalifikací – (chybí popisy zkouškových 

požadavků na jednotlivé kvalifikace např. str. 36,43, 47,…, v některých případech není uveden 

kompletní přehled všech školených odborností v AZ str. 47. Autor v práci v některých případech ne 

dost jasně zmiňuje souvislost hodinové dotace školení s názvem kvalifikace str.53, 54).   

 

5. Připomínka ke str: 23: 

V textu je zaměněno slovo akreditace za slovo kvalifikace a tím je vyjádření nesrozumitelné.  

 

6. Připomínka k číslování tabulek: 

Na str. 58 nebyla očíslována tabulka č. 19 a tím došlo ke špatnému číslování směrem k č.1 

 

7. Připomínka ke str. 32 a 33: 

Pokud jsou v práci „Příloh“, mají být vždy zařazeny na konec práce do „Seznamu příloh“(str. 81?) 

 

Z jazykového hlediska hodnotím práci kladně.  

 

Přestože připomínky č. 1, 2 a 3 považuji za zásadní, doporučuji závěrečnou práci L.Chvostka 

k obhajobě. Hodnocení navrhuji dle průběhu obhajoby.   

 

 

Otázky pro obhajobu: 

1. Má APUL akreditaci MŠMT a pokud ano, pro jakou kvalifikaci? 

2. Vyžaduje MŠMT v případě udělení akreditace v oblasti lyžování od AZ garanci zápočtových 

požadavků na jednotlivé kvalifikace? 

3. Jsou „Zásady IS“ závazným materiálem pro MŠMT při udělování akreditací?  

 

 

Praha 30.8.2017      ing. M.Polášková 



Datum: 15.4.2017 ing. Marcela Polášková
 


