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Cílem diplomové práce (dále jen DP) je představit sportovní disciplínu freestyle na divoké 
vodě, zpracovat a ucelit informace o vzniku a vývoji freestylu ve světě, respektive v České 
republice. Dále na základě výsledků českých freestylerů na mezinárodních soutěžích popsat 
postavení ČR na světové freestylové scéně. V českém jazyce dosud neexistuje ucelená 
publikace o daném tématu. 

 

DP je sestavena do 11 kapitol a ty pak jsou dále děleny desítkovým systémem. Mimo obsah je 
umístěn dvojjazyčný abstrakt charakterizující práci. Práce má celkem 112stran, 2 strany 
obsahů,  32 obrázků, 2 tabulky, 6 příloh. Seznamu použité literatury je přehledně členěn na 
použité zdroje a literaturu související s tématem. Autorka díky nedostatku publikované 
literatury využila pro sběr informací nezvyklých 41 www zdrojů. 
 
Jedná se o teoretickou práci s charakterem vývojové studie a současně o práci popisující 
sportovní odvětví. 
 
Kapitola o dostupné literatuře je popisného charakteru, dotýká se citací ve vztahu k tématu 
práce. Východiska práce jsou naznačena ve vhodném schématu a jasně definují směr, kterým 
diplomantka k práci přistoupila a odpovídají potřebám DP. Vzhledem k tématu a užitým 
pramenům je v práci použito cizích názvů a slov. 
 

Do současné doby neexistovala v ČR žádná literatura zabývající se tímto tématem v takovém 
měřítku. Domnívám se, že DP je prvním komplexním pohledem na problematiku.  

 

Na diplomovou práci je možné navázat hned z několika hledisek. Jedním z nich je 
prohloubení informací v oblasti nově vznikajících freestylových sportů. Dalším může být 
popis těchto sportů z hlediska komplexní kineziologické analýzy prováděných figur a triků. 
Případné srovnání kineziologických obsahů pohybu s jinými vodními sporty, dále např. 
s gymnastikou. Diplomová práce bude publikována ve vodáckých časopisech pro širokou 
veřejnost. 

 
Závěr:  
Spolupráce s diplomantkou byla příkladná. Práci doporučuji k obhajobě. 
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