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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Vedoucí práce: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 

Autor práce: Bc. Petr Hrůšová 

Diplomová práce Bc. Petry Hrůšové s názvem Analýza metodických postupů při výuce lyžování je 

zpracována na 71 stranách, obsahuje 13 obrázků, 7 grafů a 5 příloh. Citováno je podle normy ISO 690. 

Podle seznamu literatury bylo čerpáno ze 41 literárních zdrojů, z toho 2 jsou zahraniční. Bohužel však 

z toho 19 zdrojů není uvedeno v textu, některé jsou citované nepřesně. Práce je bez větších 

gramatických chyb a překlepů, jen problematika pomlček a spojovníků a osamocené hlásky (předložky 

a spojky) na konci řádků by bylo vhodné zlepšit. V jednom odstavci je slovo kurz psáno se „s“, zatímco ve 

zbytku textu je již obvyklé kurz se „z“. 

Název práce na úvodní stránce práce není uveden v Aj jazyce. 

Autorka se podílí na realizaci velmi zajímavého a přínosného projektu, jak naučit žáky 1. stupně ZŠ 

základům lyžování, což je velký potenciál pro sepsání kvalitní diplomové práce. To se bohužel ale 

nestalo, zřejmě chybělo usměrnění jak při realizaci vlastního výzkumu, tak při psaní práce: 

Struktura práce není podle doporučení (https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-1062-version1-

metodicke_podklady_zp_na_ksp_2.pdf) dodržena a je nepřehledná. 

V práci se opakují celé odstavce (někdy i vícekrát než dvakrát, např. str. 24, 27, 34: „Oblouk v pluhu…“ – 

navíc odstavec je na str. 24 bez citace, na str. 27 je citován Drahoňovský, Novák a na 34. str. je autorem 

Příbramský), práce s literaturou není dostatečná – některé kapitoly jsou citované téměř jen z jednoho 

zdroje (Historie lyžování: Kulhánek; David), téměř polovina uvedených zdrojů není uvedena v textu. 

V praktické části práce není citováno vůbec. Historie alpského lyžování s tématem úzce nesouvisí, 

a přitom je zpracována na sedmi stranách. Naopak postrádám charakteristiku alpského lyžování jako 

takového a specifika jeho výuky. 

Název práce by měl být více konkretizován, mělo by z něho být více patrné o jaké metodické postupy 

půjde, když autorka neprovádí analýzu všech metodických postupů pro výuku lyžování. 

Cíl práce je s nadbytečnými informacemi (kde, při jaké příležitosti), které s prací nesouvisí.  

Hypotéza: „Při využití úvodní rozřazovací lyžařské abecedy bude rozpoznatelný rozdíl v úrovni provedení 

základních obratnostních prvků sjezdového lyžování s využitím metodiky výuky s prvky paralelního 

postavení lyží než s využitím metodiky s prvky přívratného postavení lyží.“ – podle této H se zdá, že 

rozřazovací lyžařské ABC bude mít zásadní vliv na úspěšnost přívratné či paralelní metodiky výuky. Což 

asi nemělo být smyslem. Navíc potvrzena být nemohla. Nejednalo se o dva soubory se stejnými 

vstupními parametry. Pluhová skupina byla znevýhodněna. Pro potvrzení by se muselo jednat o náhodný 

výběr pro rozdělení do souborů, který má přísná statistická pravidla. Klasifikace koordinačních 

charakteristik musí být realizována jako slepý experiment. 
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„Případnou hypotézu o odlišné zdatnosti mezi chlapci a dívkami lze tedy v našem vzorku zamítnout.“ To 

v žádném případě nelze, když nešlo o předmět výzkumu. V DP není zmínka o výsledcích genderové 

analýzy. 

Metodika práce: rozřazením dětí do výukových skupin podle šikovnosti (na základně rozřazovací ABC) je 

automaticky jedna z výukových metod „znevýhodněna“, v tomto případě pluh. Pokud jsou v přívratné 

skupině motoricky méně zdatní jedinci, je zřejmé, že jejich učení bude pomalejší i když se budou učit 

jinou metodou. 

Podobně nešťastné mi přijde hodnocení úspěšnosti výuky na základě porovnávání času jízdy 

obratnostního slalomu, když jedna skupina jede v paralelním postavení lyží a druhá v přívratném, které 

je primárně brzdivým prvkem.  

Metodika: Jednalo se o jednoúrovňový experiment, kde sledovanou proměnnou byly koordinační 

charakteristiky. Data byla získávána pozorováním. Chybí jakákoliv kategorizace, škálování výsledků 

pozorování. Za objektivní se běžně považuje expertní posouzení minimálně tří odborníků. 

  

 

Práci k obhajobě v této podobě nedoporučuji. 

 

 

V Praze, 30. 8. 2018      Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 

        Oponent diplomové práce 

 

 

 

Poznámky pro autorku: 

Kapitola Alpské lyžování je 7 stran historie lyžování, postrádám charakteristiku sportu 
- Citace 1 autora:  

o Kulhánek (1989) – 6 odstavců za sebou 
o Pacut (2010) – 3 odst. Za sebou 

- David (2013) – de facto celá kap. Lyžování v Čechách 
- O. Bank – odstavec o něm i dalších dle mého názoru do této práce nepatří, nicméně kromě značky Vagus, 

napomáhá E. Ledecké v technikou lyžování 
- Na konci kapitoly chybí citace 

 
Chovanec 1989 x 1982 
Psotová, Příbramský a kol. 2006 – chybí v seznamu lit. (SL) 
Reichert, Musil, Najman 2007 – špatná citace, v SL jen Reichert, Musil 2007 
Lukášek 2004 
Carv.cz 2003 
Děti bez pluhu 2015x2016? (kap. 3.5) 
Strobl a Bedřich 1999x2000 (kap. 3.5) 
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Str. 19: 3 odstavce za sebou Kulhánek 89 
Str.24: APUL – citace? 
Str. 62: citace v textu více autorů – do 1 závorky! 
Všeobecná encyklopedie – není v SL (str. 26) + chybí rok 
APUL x Asociace profesionálních učitelů lyžování 
 
Str. 36, 44 – není zarovnání do bloku 
Obr. – chybí uvedení autora v popisu obr nebo zdroj obr. 
Některé obr. zbytečně moc velké x malé rozlišení => nekvalitní zobrazení 
Kap. 3.2. končí rokem 1960 a 3.3 navazuje až r. 2004 
3.4.2 – „přeVilimováno“ – v 1 odstavci citace 3x 
Kap. 3.6 – citace??? A popis oblouku v pluhu mi přijde divný 
Kap. 4 – velká mezera za nadpisem 
- Metodika čeho? je definována jako teoret.-praktické schéma? 
- 4.1 – Rozcvička – výkřik do tmy?? Popis, k čemu by to mělo být, proč atd. 
- 4.2 – Výukové lyžařské styly: paralelní postavení lyží x přívratné postavení lyží – to je styl? Metoda 

o Jiná citace než Drahoňovský, Novák 
o Proč znovu popisován pluh, když se mu věnuje kap 3.6; odst. „Oblouk v pluhu začínáme šikmo 

svahem…“ je totožný v obou kap. 
o Jaký je rozdíl mezi rozcvičením pro paralelní a přívratné postavení. Rozcvičky úplně stejné, v práci 

nadbytečné 
o Nácvik na lyžích – dtto co rozcvička 
o Pády a vstávání – dtto 
o Opětovný popis oblouku v pluhu – v práci již po 3. doslovně stejně – str. 27 – Drahoňovský, Novák x 

str. 35 Příbramský – tak kdo tedy, když je to doslovně stejně??? Není to doslovně opsané??? 
- 4.5 – duplikace odstavců o průpravě, jízdě a vystupování z vleku (lano x poma) 

 
Str. 49 – jízda šikmo svahem ??? nerozumím 
Kap. 8.2 – popis cvičení – proč zrovna tahle cvičení? Citace metodiky? – cvičení popsána již v teoretické části, proč 
jsou popisována znovu? Nadbytečný text. 
Kap. 8.3 – opakování cvičení shodných s paralel. výcvikem – stačí vyjmenovat a nemusí být znovu popisovány… 
- Proč pro paralel se rovnou učí jízda na pomě a pro pluh jen lanový vlek? 
- Jízda na laně – opět ctrC+V tento text již v práci je doslovně napsán 
- Jízda v oboustr. přívratu je také kopírovaná 
- Oblouky v pluhu – 1.odst – opět kopie z teo části 
- Navazované obl v pluhu – dtto; „navazované oblouky v pluhu se změnou poloměru, rychlosti a sklonu svahu – 

minimálně 2 hodiny probíhá trénink pluhových oblouků z důvodů získání důvěry pro danou dovednost, 
odbourání strachu z pádů a získání potřebné stability a rychlosti pro nácvik dalších lyžařských dovedností.“ – 
citace?? Při paralel. oblouku není třeba získávat důvěru a stabilitu a odbourávat strach z pádů? 

-  Pluh. skupina musela projet slalom do 1 min a paralel skupina měla jiný limit – viz popis v kap 8.2 a 8.3? 
Výsledky: měření času, když jedna skupina jeden pluh – brzdivá jízda a druhá skupina jede paralelně?? 
- 1.  odst.: 5 dětem dělal problém každý pohyb => metodika pluhu znevýhodněna nešikovnými dětmi 

 
Celá praktická část bez citací!? 

 

 

 

 

 

 


