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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil téma porovnávající výkony snowboardistů v U-rampě a parametrů tratí 

v letech 1998 až 2018 na zimních olympijských hrách. Práce byla časově a organizačně 

náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. 

K výzkumu využívá komparativní analýzu získaných dat z jednotlivých soutěží.  

Hloubku teoretických poznatků odpovídá probíranému tématu. Kvalitu práce nesnižují 

opakující se formální chyby. 

Práce má jisté nedostatky, ale formálním zpracování splňuje kritéria požadované na 

diplomovou práci.  

Spolupráce autora s vedoucím práce je chvályhodná.  

V závěru diplomové práce nechybí vlastní interpretace zkoumané problematiky. 

Práce byla zkontrolována programem odhalující plagiátorství. 



Otázky: 

Z uvedených skutečností vychází, že čím více rotace provede závodník během své jízdy, tím 

lepší bude mít celkové umístění? 

Shoduje se hodnocení rozhodčích s reakcí diváků? 

Jaký je Váš názor na vývoj závodů v U-rampě? 

 

Práce je doporučena k obhajobě  
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