Posudek vedoucího diplomové práce předložené
bc. Tomášem Korbelářem:
„ SPECIFICKÉ HRY A AKTIVITY NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH
PRO BĚŽCE NA LYŽÍCH VE VĚKU 12 – 14 LET“
Diplomová práce zpracovaná bc. Tomášem Korbelářem na 117 stranách textu (vč.
příloh) prezentuje soubor zajímavých her modifikovaných pro využití na kolečkových lyžích.
S ohledem na skutečnost, že trénink na kolečkových lyžích je v současné době zařazován do
přípravy většiny věkových kategorií ve větším rozsahu, než v minulosti považuji téma za
aktuální.
Diplomant v úvodu naší spolupráce navrhl, že se bude zabývat hrami a aktivitami na
lyžích. Následnou literární rešerší však zjistil, že k tomuto tématu byly již publikovány
odborné texty i diplomové práce. Proto pak prezentoval téma, které je v odborné literatuře
řešeno jen minimálně. Inspirace zřejmě vzešla v diplomové práci zmiňované, nově otevřené
kolečkové dráze v Jilemnici.
V teoretické části práce autor pracuje s relevantními literárními zdroji, které uvádějí
jak historii, tak systematiku her pro cílovou skupinu v různých sportech. Shrnuje také vývoj a
sportovní přípravu se zaměřením na věkovou kategorii 12 až 14 let. Erudovaně uvádí klíčové
aspekty tréninku a struktury výkonu v běhu na lyžích, přičemž především tuto část jsme po
konzultaci museli, s ohledem na celkový rozsah, zkrátit. S ohledem na téma autor
samozřejmě uvádí specifika tréninku i historie kolečkových lyží.
Cíle, úkoly i metodika práce jsou formulovány jasně a odpovídají požadavkům
kladeným na tento typ kvalifikační práce. Na metodice oceňuji, že autor nezůstal jen u
literární rešerše a následné vlastní modifikace her pro kolečkové lyže, ale navržené hry
verifikoval za pomoci panelu expertů.
Výsledková část předkládané práce je precizně zpracovaná. Oceňuji, že charakteristika
her je jasně strukturovaná a erudovaně komentovaná. Některé z navržených her
modifikovaných pro kolečkové lyže nebyly panelu expertů známy, což považuji za přínos pro
každodenní tréninkovou praxi.
Obsáhlá kapitola diskuse je jasně formulovaná a vhodně tedy doplňuje výsledkovou
část.
Úkoly, které si diplomant vytyčil v inovovaném zadání práce, se podařilo naplnit.
Oceňuji skutečnost, že bc. Tomáš Korbelář při zpracování diplomové práce prokázal
předpoklady k samostatné vědecké práci. Naopak mne poněkud mrzí, že nestihl včas
požádat o vyjádření etické komise, aby bylo možné navržení hry pilotně ověřit v praxi.
Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji předloženou práci hodnotit známkou
výborně.
V rámci obhajoby by měl autor zodpovědět následující doplňující otázky:
1. Zvolil byste při opakovaném zpracování práce jiné postupy?
2. Jaké jsou, dle Vašeho názoru, hlavní přínosy Vámi předkládaných her pro
tréninkovou praxi běžeckého lyžování?

Výstupy z diplomové práce doporučuji, po úpravách, prezentovat na doškolování
trenérů i formou článku do TVSM, který by měl být doplněn o fotky.

V Praze, dne 23. 8. 2018
doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

