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    Aktuálnost tématu práce spočívá zejména v současném rychlém růstu oblíbenosti toho 
nového rozvíjejícího se sportu u dětí a mládeže. Práce si klade za cíl deskripci jeho rozšíření 
mezi dětmi a mládeží, možností k jeho provozování, zdravotního významu, bezpečnosti a 
ochranných prostředků a také získání informací o výuce a metodách výuky tohoto sportu. 
Tyto poznatky mají být ověřeny praxí zkušených  instruktorů (s.8). 
     Autor řeší problém na 87 stranách (plus 7 příloh), s využitím 23 v seznamu uvedených 
zdrojů. Práce je strukturována standardně, kapitolky jsou až zbytečně atomizovány 
(opakovaně až tři podkapitoly v teoretické i praktické části na jedné stránce). 
     Otázkou je, zda do obsahu teoretické části nepatří většina informací, které autor zařadil do 
praktické části (v podstatě od kapitoly 6.3, až do konce kap.6. – zřejmě se jedná o čerpání 
z publikovaných zdrojů?? Co je dílo autora?). 
     Na s. 19 totiž formuluje pouze 3 hypotézy ve vztahu k organizovanosti, nabídce a 
bezpečnosti in-line bruslení. Ty pak ověřuje dotazníkovým terénním průzkumem (spíše 
anketou) v různých lokalitách, kde se in-line bruslaři vyskytují (s.22) – zúčastnilo se 29 dětí 
od 4 do 15 let (dotazník v příloze). Avšak - postihují otázky problematiku hypotéz 
bezezbytku? Je možné ze zadaných otázek dělat závěry např. k nabídce možností či 
k bezpečnosti (vždy jen jedna a ještě nepřesná otázka)? Odpovědi jsou vyhodnoceny 
přehledně na s.24-28. Z čeho vychází pak kap.6.2.2 Různá pojetí bruslení u dětí? A kde se 
vzal „doplňkový průzkum“ mezi dospělými (206) osob na s. 30? V kap. 6.1.2 Pozorování 
aktivit a kroužků (s.23) autor udává další zdroje informací pro praktickou část – avšak už 
neuvádí, co se a jak zjišťovalo a kde jsou uvedeny výsledky (prosím vysvětlení).
     V kap. Diskuse se autor vyjadřuje k přijetí hypotéz. Z čeho dělá závěr např. k hypotézám 
č.2 a 3? V Závěrech autor uvádí poznatky, které vyplynuly zejména z vytěžení literárních a 
internetových zdrojů a celkově získaných zkušeností z kurzů a praktického provádění sportu. 
Uvádí, že „byl vytvořen výuky in-line bruslení pro děti…, který lze využít jako metodiku 
výuky bruslení…“ (s.84). Kdo tuto metodiku vytvořil? Jak byla ověřena?
      Celkově lze konstatovat, že autor s velkým zaujetím a pracovním nasazením shromáždil 
řadu relevantních informací, které podávají téměř ucelený přehled o současném stavu in-line 
bruslení dětí a mládeže (i s přesahem k dospělým), a podává cenné metodické pokyny 
k výuce. Problém ovšem vidím v nepřehlednosti toho, co a jakými metodami autor získal. 
Prosím o vyjasnění u obhajoby.

 
Práci doporučuji k obhajobě.
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