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Natálie KRUMLOVÉ
Vývoj biatlonu v českých zemích
V posledních letech dosahují čeští biatlonisté vynikajících výsledků. S tím u nás závratně roste
i popularita tohoto sportu. Je tedy jasné, že téma vývoje biatlonu, zvolené Natálií Krumlovou
pro její bakalářskou práci je nejen vysoce aktuální, ale i velmi zajímavé.
Práce nás od samého začátku přesvědčuje, že se autorka ve zvolené problematice orientuje a
má o ní přehled.
Cíle (s.2) jsou jednoduše a dobře formulovány. Bakalářská práce má 50 stran textu, je logicky
postavena a dobře strukturována. Je jasná a přehledná.
Autorka vychází z minimálního množství literárních titulů a internetových zdrojů. Objektivní
nedostatek dostupných materiálů kladl na Krumlovou velké nároky nejen při jejich obtížném
vyhledávání, ale i zpracování. V tom autorka prokazuje potřebnou erudici. Nedostatkem je že
v textu často nelze rozeznat, doslovnou citaci zdrojů a převzaté myšlenky od vlastních.
Užité historiografické metody (s. 3) přímá, nepřímá, komparativní, progresivní, metoda
sondy, synchronní přístup, strukturní analýza patří mezi běžné postupy využívané v takto
zaměřených textech.
Práci by prospěla kapitola obsahující rozbor a kritiku pramenů a literatury.
Po formální stránce je práce pečlivě vypracována a vykazuje jen několik drobnějších
nedostatků, zejména překlepů.
Hlavní cíl práce se autorce podařilo splnit. O dílčích to lze říci rovněž, až na to, že jeden z nich
(pojmenovat faktory, které ovlivnily současnou podobu biatlonu) v textu zcela zaniká. Kapitoly
o osobnostech biatlonu a o sportovních střediscích lze považovat za zdařilé a přínosné. Krátká
diskuze či alespoň úvaha nad problémy práce by celkové podobě určitě prospěla
Místy se zpracovaný text blíží svou stavbou i užitými výrazy spíše novinářské stati, než
bakalářské práci.
Natálie Krumlová přistupovala k tvorbě práce s velkou pílí a zodpovědností. Vznikající
text často a pravidelně konzultovala.
Předkládanou práci doporučuji k obhajobě.
Hodnocení ………….
Otázka k obhajobě: Vyjádřete se k výhradám vedoucího práce a oponenta,
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