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Diplomová práce Víta Linharta s názvem „Návrh metodiky výuky freestylového lyžování“ je 
zpracována na 114 stranách, z toho je 109 stran textu a 5 stran příloh. Práce je formálně 
rozčleněna do 8 kapitol. Součástí textu je 6 tabulek a 58 obrázků. V příloze je uveden 
slovníček Newschool termínů použitých v práci.
Práce je poměrně rozsáhlá. Autor provedl podrobnou rešerši literatury zabývající se danou 
problematikou a na základě této odborné literatury a vlastních zkušeností navrhl metodiku 
freetylu na lyžích aplikovanou do našich podmínek. Vycházel zejména ze dvou světových 
metodik – rakouské a americké, a dále metodiky české. Využíval jak tištěných publikací a 
časopisů, tak také internetových zdrojů.
Cíl práce se autorovi podařilo splnit.
Teoretická východiska jsou po obsahové i formální stránce zpracována odpovídajícím 
způsobem.
Citovaná literatura obsahuje 9 titulů publikací, z toho 1 v anglickém jazyce, dále 2 metodická 
DVD, z toho 1 v německém jazyce, a 20 internetových odkazů.
Práce neopasuje zásadní pravopisné a stylistické nedostatky a je zpracována přehledně.

Připomínky:
V textu se vyskytlo několik překlepů – str. 15, 16, 30, 34, 56, 87 a 100. Citovaná literatura je 
podle platné normy s drobnými nedostatky. V textu se vyskytuje citace Horáček a Kutík, 
2008, která není uvedena v seznamu použité literatury. Pro lepší přehlednost by bylo 
vhodnější, aby všechny obrázky byly barevné. V textu se vyskytuje chybné označení obrázků 
– jedná se spíše o schémata. Jsou to např. obrázek 50, 51 atd. Tabulka na str. 61 není 
číslována a chybí její popis. Číslování tabulek je neobvyklé a začíná 4.1. 
Po obsahové stránce nemám k práci výraznějších připomínek. 

Otázky k obhajobě:
1. V čem se liší metodický postup světových metodik a té Vámi navržené?
2. Jaké byly ohlasy klientů na freeski kempu a co jim dělalo největší potíže v této 

metodice?
3. Jak by podle Vás měla vypadat odpovídající u-rampa pro Vámi nevrženou metodiku?

I přes uvedené nedostatky práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a připouštím 
ji k obhajobě.

V Praze, 9.9.2009 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce




