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V předložené práci nás diplomantka seznamuje se sportovní disciplínou freestyle na divoké vodě. 
Zpracovala informace o jeho vzniku a vývoji jak ve světě, tak i u nás. Jedná se o teoretickou 
práci s charakterem vývojové studie. 
Diplomové práce (dále jen DP)  má 112 stran, 32 obrázků, 2 tabulky a 6 příloh. Seznam použité 
literatury obsahuje 86 publikací a internetových zdrojů. 
 
V úvodu diplomantka rozebírá úvod do problematiky freestylu na divoké vodě a odůvodňuje, 
proč si toto téma zvolila. Dále jsou zde stanoveny cíle a úkoly práce, metodika a přehled 
informačních zdrojů. 
V teoretické části je dokonale ze všech pohledů popsán freestyle na divoké vodě, historie, 
výzbroj a výstroj, freestyle u nás a ve světě, jednotlivé disciplíny a jejich pravidla a jsou zde 
popsány jednotlivé triky. 
 
V diskusi se diplomatka zaměřila na vztah freestylu a ostatních vodáckých disciplin, dále 
hodnotila český freestyle na světové scéně a spekulovala o budoucím vývoji freestylových 
disciplín. 
 
V závěru DP se zmiňuje o uplatnění této DP, jejím přínosu a další možnosti výzkumu 
freestylových disciplín. 
 
Připomínky: 
Obsah je příliš dlouhý a tudíž ztrácí svoji funkci – přehlednost. Úvod bych zvolila jako kapitolu 
1. a metodickou část bych nezařazovala do kapitoly úvod. Na s. 24 dole, je citace (Wikipedia, 
2010) před tečkou – má být součástí poslední věty citovaného odstavce. Na s. 37 – citace 
k tabulce 2., by měla být hned za popiskem tabulky. Na s. 54 je tečka před i za citací – „. 
(Lichtág, 2001).“. Na s. 68 není ve větě spojka „že“ – „Domníváme se, čtení diplomové práce...“ 
Soupis literatury je zbytečně dělen na část publikací a internetových zdrojů – uvádí se 
dohromady. Citace obrázků patří do citace literatury, nemusí být ve zvláštní kapitole, ale měla by 
být v popisku obrázku. 
 
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky: 
1. Která z freestylových disciplín je pro závodníka nejvíce motoricky náročná? 
2. Jak pohlíží ČSK na freestyle? 
 
Hodnocení: výborná 
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