
Posudek na diplomovou práci Jana Mandla

Diplomová práce Jana Mandla „Charakteristika a popis lyžařských běžeckých areálů 
v České republice“ obsahuje 74 stran textu, 11 obrázků a 1 tabulku. Seznam použité 
literatury obsahuje 12 titulů jen českých autorů a 10 internetových odkazů. 

Předložená práce vytvořila soubor lyžařských běžeckých areálů v České republice s uvedením 
možností pro použití těchto areálů pro pořádání závodů. Výsledek práce je jednak v písemné 
podobě, ale i v elektronické podobě. Na veřejnosti přístupných stránkách internetu je přehled 
všech zatím prozkoumaných lyžařských běžeckých areálů v ČR.

Po formální stránce je v práci poměrně velký počet nespisovných výrazů a chyb (praděd, 
v Beskydách, svaz lyžařů České republiky a pod), nepřesnosti jsou v citaci literatury, kdy se 
neshoduje citace v textu s seznamem literatury, v seznamu zkratek chybí vysvětlení k 
některým zkratkám na str. 18.  Dále chybí číslování a název obrázků na str. 46 – 47, obr. č.1
na str. 37 nemá uveden zdroj. Důležitou úlohu v hlavní části práce tvoří tabulka č.1 na str. 35. 
Tato tabulka je velmi nepřehledná. Jednotlivé lyžařské areály nejsou seřazeny podle nějakého 
klíče, aby se mohl čtenář v práci dostatečně orientovat (možnost podle abecedy, podle pohoří 
nebo podle homologace). U tabulky chybí legenda, vysvětlení některých zkratek a 
charakteristik (např. časomíra, čipy…). Některé názvy jednotlivých lyžařských běžeckých 
areálů jsou uvedeny v takové formě, která čtenáři neříká, o který areál se jedná (např. SAJ 
a.s., což je areál ve Vesci). Nejsem dostatečně přesvědčen, že Ski areál Hraběnka, Jizerská 
o.p.s. a Horní Mísečky splňují předpoklady pro pořádání závodů světového poháru. 
Po obsahové stránce se diplomant v hlavní části práce trochu minul zadání a úkolům práce. 
V této části popisuje především hory, nikoliv však jednotlivé lyžařské běžecké areály. Jejich 
popis je uveden pouze v tabulce č. 1, která je podle cíle a úkolů vlastně jediným výsledkem 
práce, kromě internetové databáze. To není mnoho.
Internetová databáze přehledu lyžařských běžeckých areálů je zpracována velice pěkně. Její 
výhodou je možnost praktického využití pro veřejnost i možnost snadného doplnění dalších 
areálů či jejich aktualizace kdykoliv. 
Kapitola shrnutí je poměrně stručná, popisuje především průběh zpracování, ale nikoliv však 
komentář k výsledkům. 

Dotazy pro obhajobu:
1. Jaké jsou podmínky pro zřízení lyžařského běžeckého areálu, který má splňovat 

předpoklady pro uspořádání závodů světového poháru?
2. Jaké další možnosti využití mohou jednotlivé areály mít v zimním i letním období?

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 14. 9. 2011 vedoucí práce
PaedDr. Tomáš Gnad




