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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: 

 

Autor si zvolil aktuální, zajímavé avšak velmi složité téma analyzující stav 

akreditačních zařízení udělující lyžařské kvalifikace v České republice. Téma lyžařských 

organizací představuje poměrně složitou strukturu, v které není jednoduché se orientovat.  

Kapitola 3 je obsáhlá a zajímavá, ale vzhledem k úzkému tematickému zaměření stojí 

poněkud stranou.  

Akreditovaná zařízení jsou dle dohledatelných informací dostatečně popsána. Kladně 

posuzuji vytvoření hodnotících kritérií, které mohou být ovšem velmi subjektivní.  

Kapitole 4 by bylo vhodné se detailněji věnovat průběhu kurzu jednotlivých 

akreditačních zařízení a zároveň souhrnem toho co musí absolvent splnit pro získání licence. 

Chybí kapitola metodologie. 

Prvotní přístup studenta hodnotím velmi kladně, nicméně v závěru snahy o dokončení 

byla práce studenta poněkud laxní a některé výtky vedoucího práce nebyly vůbec 

zapracovány.  

Obsah zkoumané problematiky daleko přesahuje rozsah bakalářské práce. Analýza 

provedená i v tomto rozsahu poukazuje na obrovské nedostatky, které jsou s touto tématikou 

spojené a proto je nutné jí po obsahové stránce hodnotit kladně. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě  



 

Otázky k obhajobě: 

1. Bylo by možné na základě získaných dat, vytvořit objektivní hodnotící škálu, jak? 

2. Jaké navrhujete řešení pro tuto velmi nepřehlednou situaci? 

3. V práci nejsou komparovány systémy vzdělávání lyžařů na jiných kontinentech, 

podobají se evropských systémům? 
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