
Posudek na diplomovou práci Davida Ježka 

Diplomová práce Bc. Davida Ježka „Vývoj olympijských výkonů ve snowboardingu v U-

rampě“ je v rozsahu 96 stran, které obsahují 11 grafů, 64 tabulek a 4 obrázky. Seznam 

použité literatury obsahuje 66 titulů, z toho 37 zahraničních. 

 

V předložené práci se vyskytuje malé množství formálních chyb, jako chybně vysvětlená 

zkratka ISF, to byla Mezinárodní snowboardová federace, ne asociace, chybný termín jibbling 

(správně je jibbing) nebo použití interpunkčních znamének na více místech. Na str. 34 je 

nadpis následující kapitoly uveden samostatně na předchozí stránce.  

V seznamu literatury chybí citace autorů Blahutová (2002), Choutka (1971), naopak v textu 

nejsou uvedeny citace některých autorů, uvedených v seznamu literatury. Diplomová práce 

má logickou strukturu s vhodně řazenými kapitolami.  

V metodologii chybí u popisu metody komparace, že tato metoda byla využita v předložené 

práci i pro analýzu parametrů závodních tratí. Zároveň zde není popsána matematická metoda 

lineární regrese, kterou diplomant v analýze výsledků používal.  

Nedostatkem v teoretické části jsou chybějící popisy některých triků, které byly následně v 

hlavní části práce posuzovány u jednotlivých závodníků.  

Diplomant prokázal velmi dobrou schopnost získávat potřebné materiály a informace, které 

jsou v tomto tématu velice cenné. Je schopen s nimi velmi dobře pracovat, ovšem chybí mu 

dotažení své práce do konce. Tomu právě odpovídá kapitola diskuze, která je velice povrchní, 

diplomant se příliš nezaobíral podrobnějším zkoumáním a porovnáváním svých výsledků 

s jinými autory s podobnou tématikou. 

Stav kontroly na plagiáty byl nalezen programem theses.cz nejvýše 5%. Programem Turnitin 

byla nalezena shoda 10%. Shodné pasáže v textu jsou na základě standardních formulací nebo 

jsou v diplomové práci řádně ocitovány. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dotazy k obhajobě: 

1. Podle jakých podkladů byla stanovena první hypotéza, že vybrané parametry tratí U-

rampy měly kontinuální vzestupnou tendenci? 

2. Podle jakých podkladů byla stanovena druhá hypotéza, že prvky jízd všech třech 

nejlepších mužů a žen měly kontinuální vzestupnou tendenci či vyšší četnost 

provedení? 

3. Jak byste mohl zdůvodnit vzestupnou tendenci výkonnosti při závodech během Vámi 

sledovaného období? 

V Praze dne 4. 1. 2021      PaedDr. Tomáš Gnad 

         Oponent práce  


