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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 
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hloubka provedené analýzy   X  
členění a logická stavba práce    X 
práce s odbornou literaturou    X 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)  X   
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil velmi zajímavé téma popisující vývoj lyžařského vázání po 2. světové 

válce. Práce byla časově náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické 

znalosti v dané oblasti. Zejména pak dosažení některých informačních zdrojů byl bezesporu 

nelehký úkol.  

Práce je obsahově zdařilá. Hloubka provedené analýzy odpovídá probíranému tématu.  

Ve struktuře práce chybí diskuse.  

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

práce v řádném termínu je práce zatížena velkým nedostatkem času k jejímu důkladnému 

zpracování, čemuž odpovídá i skutečnost, že práce nemůže být v tomto stavu obhájena. 

Bohužel je práci jako celek nutno hodnotit negativně vzhledem k hrubému porušení 

citační etiky. Na mnoha stranách jsou odborná data a informace, které nejsou téměř citována. 

Seznam literatury neodpovídá citacím v textu.  

Doporučuji práci přepracovat.  
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