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 Autor si téma své diplomové práce zvolil z důvodu profesního zájmu o problematiku, 
neboť působí jako instruktor in-line bruslení a toto téma dosud není zpracováno žádnou 
literaturou. Při formulaci hlavního i dílčích cílů práce autor vychází z vhodně formulovaných 
problémových otázek. Jedinou připomínku mám, že by bylo vhodné cíle formulovat ve 
stejných podmínkách. 
 Teoretická část práce je zpracována velmi poctivě, vychází z definic prostorů 
vhodných pro volnočasové aktivity a dále se zabývá charakteristikou systému celoměstských 
stezek, přehledem parků a koncepcí jejich obnovy a rozvoje, koncepcí rozvoje cyklostezek 
v současnosti i budoucnosti, kritérii hodnocení lokalit z hlediska využití pro in-line bruslení. 
Důležitou částí je kapitola „Obecné zásady užívání cyklostezek a parků k volnočasovým 
aktivitám“, ve které autor seznamuje se značkami zajišťujícími bezpečnost při sportování. 
Podobný úkol plní i následující kapitola, zabývající se ochrannými pomůckami při in-line 
bruslení a cykloturistice. Podrobně se autor věnuje in-line bruslení od typů in-line bruslí až 
po dělení a charakteristiku bruslařských sportů v kontextu s jejich stručnou historií. Zabývá 
se také riziky pohybu na in-line bruslích v parcích i na cyklostezkách. Teorii završuje 
charakteristikou věkové skupiny žáků mladšího školního věku a specifiky jejich tréninku. Za 
nedostatek považuji časté zahajování nových kapitol či dokonce jejich nadpisů na koncích 
stránek. Autor se tomu nevyvaroval ani při formulaci hypotéz, když první s nadpisem má na 
str. 49 a ostatní na str. 50. Z hlediska formulace považuji uvedené hypotézy za přijatelné, 
chybí mi však hypotéza k poslednímu dílčímu cíli – k metodice bruslení. Použité výzkumné 
metody jsou vhodné pro potřeby výzkumu dané problematiky. Postup práce v praktické části 
je vhodný. Autor v teoretické části vhodně využívá citací informačních zdrojů.  
 Praktická část je opět z formálního hlediska chybně uvedena bez tučně zvýrazněného 
nadpisu. Autor začíná specifikací jednotlivých vybraných pražských parků a cyklostezek. Zde 
se projevuje odborná erudice autora a je třeba jej za tuto část práce pochválit. Následná 
interpretace výsledků dotazníkového šetření už tak dokonalá není. U tabulek i grafů chybí 
číslování i slovní komentář, někdy i legenda. Práce vyúsťuje do základů metodiky pohybu na 
in-line bruslích. Zde autor opět prokazuje svoje instruktorské znalosti a návrh metodiky je 
v praxi použitelný. 
 Diskuze je poměrně stručná, ale věcná a je vztažena k verifikaci hypotéz. Závěry jsou 
slohovým cvičením, chybí jednoznačná konstatování z výzkumu vyplývajících závěrů. Autor 
pracoval s dostatečným množstvím informačních zdrojů, ale v seznamu je nemá abecedně 
řazené a očíslované. Práce je doplněna přílohami. 
 Přes všechny výhrady  práce splňuje požadavky na ni kladené a doporučuji ji 
k obhajobě. 
Hodnocení:   
Otázka:  V metodice chybí kompenzace zátěže. Jaké prostředky je možno v této oblasti 
použít? 
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