
 1 

Příloha č.1 - Anketa 

 

Přeji hezký den, rád bych Vás požádal o vyplnění této ankety, která je součástí mé 

bakalářské práce na téma „Časté chyby v technice obřího slalomu mužů“. Odpovědi, které 

mi poskytnete, poslouží jako podklady k mé bakalářské práci. 

V tomto dotazníku Vás žádám o vybrání z Vašeho pohledu 10 nejčastěji se vyskytujících 

chyb v technice obřího slalomu kategorie mužů. Z nabízených možností proto prosím 

vyberte právě 10 chyb, které se podle Vás vyskytují nejčastěji. V případě neporozumění 

jednotlivých možností v první části ankety mě můžete kontaktovat na telefonním čísle: 

774480840. 

Anketa je naprosto anonymní a Vaše odpovědi poslouží pouze k sepsání mé bakalářské 

práce. Vyplnění ankety trvá zhruba 10 minut. Pokud byste měli zájem seznámit se s 

výsledky studie, můžete se na mě obrátit na této e-mailové adrese: havelik.j@seznam.cz. 

Děkuji za Vaši ochotu i za Váš čas, Jan Havel. 

 

Vyberte 10 chyb, které se podle Vašeho názoru nejčastěji objevují v technice obřího 

slalomu kategorie mužů. 

 

• Pomalé překlápění lyží ve fázi přechodu 

• Zvedání těžiště v průběhu přechodové fáze 

• Špatně rozložený tlak na plosku nohy (např. do oblasti paty, malíkové a palcové 

hrany) 

• Ztráta kontaktu s podložkou 

• Nezatížená lyže od špičky ve fázi iniciace oblouku 

• Malé rozsahy dolních končetin v průběhu kontroly oblouku (stání nad lyžemi) 

• Přiklánění hlavy do směru oblouku 

• "Áčkování" (přiklánění vnější lyže k lyži vnitřní) 

• Nevhodná poloha paží 

• Záklon (neudržení těžiště před přední částí vázání ve všech fázích oblouku) 

• Nedostatečně zatížená vnější lyže v jednotlivých fázích oblouku 

• Přílišná rotace trupu do směru oblouku 

• Přílišná rotace trupu směrem ven z oblouku 

• Nevhodně zvolená stopa 
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• Nezalamování trupu ve fázi kontroly oblouku 

• Přílišně předsunutá vniřní lyže 

• "Véčkování" (odjíždějící vnější lyže směrem ven z oblouku ve fázi iniciace a 

kontroly oblouku) 

• Špatné načasování jednotlivých fází oblouku 

• Nevhodná šířka stopy 

• Nevhodné postavení pánve v jednotlivých fázích oblouku 

 

Zvolte prosím třídu své trenérské licence 

• III. třída 

• II. třída 

• I. třída 

• DT (diplomovaný trenér) 

 

Vyberte, jakého jste pohlaví 

• Muž 

• Žena  

 


