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Autor si téma své diplomové práce zvolil na základě svého profesního zájmu o bruslení. 
Konstrukce diplomové práce je dle mého názoru velmi zdařilá. Autor při formulaci cílů práce 
vychází z vhodně volených problémových otázek. Cíle i úkoly diplomové práce považuji za 
přiměřené.

Teoretická část práce je zpracována velmi pečlivě a vytváří dobré předpoklady pro 
zpracování výzkumné části. Pozitivně hodnotím především kapitoly zabývající se typologií a 
konstrukcí bruslí, silami, ovlivňujícími pohyb na bruslích a zvláštnostmi dětí mladšího a staršího 
školního věku. Srovnání specifik obou bruslení mělo být více předmětem výzkumu a tudíž v 
teoretické části o něm zmínka  být nemusela, neboť takto působí povrchním dojmem.

Praktická část je také velmi podrobně zpracována. Začíná konstrukcí návrhů metodik in-line 
bruslení a bruslení na ledě. Oba dva návrhy metodik jsou zpracovány důkladně, pozitivně hodnotím 
zaměření na bezpečnost výuky a prevenci úrazů. Vlastní metodiky považuji za přiměřené věku 
školního dítěte. Trochu mi schází kompenzace zátěže při bruslení. Naopak pozitivně hodnotím 
příklady herní náplně výuky bruslení.

Hypotézy, uvozující výzkumnou část, jsou dle mého názoru vhodně formulovány. Metodika 
výzkumu spolu se zvolenými výzkumnými metodami plně koresponduje s potřebami realizace cílů 
práce. Obdobně vhodně autor zvolil dílčí testy. Hodnotící škálu testů 1 – 6 považuji za vhodnou, 
testy 7 a 8 jsou hodnoceny kvantitativně. Způsob zápisu výsledků výzkumu, jejich interpretace i 
statistické zpracování odpovídají potřebám diplomové práce.

Diskuze je logická a přehledná, autor v ní porovnává výsledky výzkumu s hypotézami. 
Závěry jsou konkrétní, jednotlivé odstavce bylo možno odsadit tak, aby byla zajištěna větší 
přehlednost. Práce je vhodně doplněna přílohami. Bohužel z mého výtisku diplomové práce 
naprosto  vypadl seznam použité literatury – viz Závěry končí na str. 83 a Přílohy začínají na str. 86, 
oba dva listy navazují, tudíž předpokládám, že na str. 84 a 85 byl onen Seznam použité literatury. 
Nevím, zda autor opomenul vytisknout, či tiskaři ztratili, ale v rámci konzultací mi autor tento 
seznam předložil v pořádku. Literatura je v práci také správně citována.

Po formální i obsahové stránce práce, až na výše jmenovaný nedostatek, splňuje požadavky 
na ni kladené. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Hodnocení:

Otázka: Jakou kompenzaci bruslařské zátěže považujete za nejvhodnější pro školní podmínky?

V Brandýse nad Labem 29.8.2010 PaedDr. Ladislav Pokorný


