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Závěrečná práce je zpracována na 62 stranách. Obsahuje 16 obrázků a 18 tabulek. Autor práce 

navazuje na svoji bakalářskou práci, kde se zaměřil na výuku začátečníků při létání na 

flyboardu. Ve své diplomové práci se zaměřil na sestavení tréninkového plánu pro mladé 

začínající letce na flyboardu. 

 

Připomínky: Některé nedostatky jsou v seznamu literárních zdrojů. U citace Dovalil (2012) je 

použita norma ISO i přesto, že autor využívá normu APA. Občas chybí čárka za příjmením 

autora, jednou není název knihy kurzivou a pan Zapata má zkratku křestního jména F. a ne R. 

Z pohledu programů na odhalení plagiátů Thurnitin a Theses nelze práci považovat za plagiát. 

 

Otázky k obhajobě: 

Kdybyste měl vybrat jeden sport, kterému by se měl mladý budoucí letec na flyboardu 

věnovat, který vyberete? 

Myslíte si, že je lepší si v mládí vyzkoušet více sportů a pak jít létat na flyboardu a nebo se 

zaměřit na jeden určitý sport a pak si létání na flyboardu přidat ke svému sportu? 

 

Práce splňuje kriteria pro diplomovou práci. Doporučuji práci k obhajobě. 

Hodnocení: výborně. 
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