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Diplomová práce studenta Bc. Petra Brandtnera „Letní příprava sjezdařů s využitím
netradičních sportovních disciplín“ je zpracována na 112 stranách, z toho je 97 stran textu a
15 stran příloh. Součástí příloh je anketa v plném znění a kinogramy vybraných pohybových
dovedností. Doplněním diplomové práce je také přiložené DVD, kde jsou zpracovány
videoukázky průpravných cvičení a techniky jízdy. Text je přehledně a srozumitelně členěn
do 7 kapitol, seznamu literatury a příloh. Součástí textu je 51 obrázků, 2 tabulky a 11 grafů.
Seznam literatury obsahuje 46 citačních zdrojů, většinou knižních publikací. V seznamu jsou
tři publikace zahraniční a 17 zdrojů je z internetu.
Předložená diplomová práce je přehledná a poměrně dobře zpracovaná. V textu se objevilo
několik překlepů a formálních chyb na stranách 12, 15, 22, 40, 50, 63, 76 78 81 a 83. Dále se
v textu vyskytuje dvakrát obrázek 47, jednou na str. 72 a podruhé na str. 85 (zde má jít o
obrázek 51). Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu se
vyskytla nepřesná citace na str. 47 (Musil, 2008). Seznam literatury je citován s drobnými
nedostatky, není řazen přesně podle abecedy a některé internetové zdroje zde nejsou citovány
(www.czechinline.cz. nebo www.inline-alpin.org). Na přiloženém DVD nesouhlasí názvy u
techniky travního lyžování s názvy v textu diplomové práce.
Po obsahové stránce mám k práci drobné výhrady. V kapitole 2 „ Teoretická východiska“ se
autor mohl podrobněji zaměřit na zpracování ročního tréninkového cyklu sjezdaře a využít
více zahraniční literatury. Netradiční sportovní disciplíny jsou zpracovány přehledně a
dostatečně. Cíle a úkoly práce jsou jasně definovány. V metodologii jsou dostatečně popsané
metody práce. V závěru jsou stručně shrnuty výsledky a uvedeny názory autora. Kapitola 6
„Diskuse“ mohla být lépe rozpracována na základě polemiky výsledků ankety a chybí
rozsáhlejší diskuse s literaturou.
Cíle a úkoly práce byly splněny.
Otázky k obhajobě:
1. Když byste porovnal finanční náročnost přípravného období dospělého závodníka,
který bude využívat netradiční sportovní disciplíny, např. In line alpine slalom a

k tomu samozřejmě další aktivity a závodníka, který se bude místo toho připravovat na
ledovci, jaký bude finanční rozdíl?
2. Je technika ataku bran ve slalomu v alpských disciplínách stejná nebo rozdílná při
jízdě na travních lyžích, na hmotě a při In line alpine slalomu? Pokud je rozdílná, tak
v čem?
3. Jsou dosahované časy ve slalomu v alpských disciplínách a při In line alpine slalomu,
na travních lyžích a na hmotě stejné? Pokud ne, o kolik se liší a je možné tvrdit, že
tam dochází ke stejnému nebo podobnému zatížení?
Předložená práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce, a proto ji
připouštím k obhajobě.
V Praze, 14.1.2015
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