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Předložená diplomová práce je věnována problematice výuky  snowboardingu, což je téma 

stále aktuální. Předložená práce obsahuje 11 hlavních kapitol, přílohy a seznam použitých zdrojů, 

svým rozsahem více než 60 stran odpovídá zadání pro DP. Jedná se o práci výzkumného charakteru. 

V kapitolách, jež jsou věnovány teoretickým východiskům, diplomantka dostatečným způsobem 

pracoval s literaturou i dalšími zdroji, ze kterých byly čerpány informace.  

Formulace cíle, úkolů práce a stanovení hypotézy odpovídají charakteru diplomové práce. 

Rovněž metodologická konstrukce práce je vytvořena logicky. Výběr a použití informačních zdrojů 

odpovídá stávajícím možnostem. V práci se kladně promítá odborný přístup autorky a její zaujetí 

danou problematikou. Terminologie a celková jazyková úroveň jsou na přiměřené úrovni a odpovídají 

požadavkům kladeným na odborný text. Po odborné stránce lze práci hodnotit jako velice dobře 

zpracovanou. Zpracování a interpretace výsledků výzkumu se jeví jako značně „odvážné“, vzhledem 

k malému počtu probandů. Domnívám se, že některá tvrzení diplomantky nejsou dostatečně 

podložena fakty.  

Práce je celkově dobře zpracována i po formální stránce, její členění, struktura i obsah jsou 

vyvážené. Překlepy či jiné drobné nedostatky se v práci vyskytují v minimální míře. 

Práce odpovídá obvyklým normám pro diplomovou práci. Považuji ji za přínosnou pro danou 

problematiku, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Dotazy k obhajob ě: 

Kde ve své práci odpovídáte na pracovní hypotézu? 
Kde se nachází hypotéza, o které hovoříte na s. 57 ? 
Na čem zakládáte tvrzení, že ježdění na alpine boardech je na ústupu? 
Jak probíhá výuka v Norsku ve skupině instruktor a 8 - 10 studentů začátečníků? 
Opravdu se domníváte, že je vhodné učit začátečníky jízdu na switsch v prvních dnech výuky? 
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Dne: 29. 4. 2010  v Ústí nad Labem             Zpracoval:  PaedDr. Oto Louka, CSc. 

 


