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Bakalářská práce Jana Havla s názvem „Nejčastější chyby v technice obřího slalomu mužů“ je 
zpracována na 67 stranách, z toho je 65 stran textu a 2 strany příloh. Součástí přílohy je znění 
ankety. Součástí textové části je 19 obrázků a 3 grafy. Práce je rozčleněna do 7 kapitol a 
příloh. Kapitoly 8 a 9 (seznamy obrázků a grafů) se již neuvádějí jako samostatné kapitoly. 
Bylo použito celkem 34 citačních zdrojů, z toho 22 knižních, včetně řady sekundárních zdrojů 
(závěrečné práce), a 12 internetových. Nebyla použita žádná časopisecká literatura. 
 
Po formální stránce je práce na odpovídající úrovni. V textu se vyskytlo několik stylistických 
chyb a překlepů (str. 14, 15, 16, 25, 35, 45, 47, 48, 54). Na str. 14 autor chybně uvádí termín 
„vteřina“, v odborném textu se používá „sekunda“; na str. 52 je opět terminologicky chybně 
uvedena „váha“ lyžaře na místo „hmotnost“ lyžaře. Na str. 19 a 22 autor nepoužívá 
k označení síly dolní index (FG, F1, F2). Na str. 28 uvádí nestandardně jednotky „m za 
sekundu“. Citace literatury není přesně podle stanovené normy ISO. V použitých zdrojích 
(kapitola 7) jsou uvedeny rozdílně jména autorů, některá s iniciálou křestního jména, jinde 
celá křestní jména, často chybí údaj o místě vydání. Dále se v textu vyskytly některé nepřesné 
citace (str. 12, 13, 15, 18).  
 
Po obsahové stránce mám k práci výrazné připomínky. Kapitola 2.1 (Charakteristika 
sjezdového lyžování) je z poloviny shodná s diplomovou prací Klicnarové (2016), ačkoli 
autor používá jiný citační zdroj. Jedná se o citace: Metodická komise AD (2008), Lešnik a 
Žvan (2010) a Jandová a kol. (2012). Stejně tak kapitola 2.2 je shodná s prací Klicnarové 
(2016)..  
V kapitole 2.4 ohledně kvalifikačních stupňů shledávám zavádějící informace, u trenéra 
licence B (II. třídy) – kdo zajišťuje školení a u diplomového trenéra – ukončení bakalářskou 
prací.  
Kapitola 2.5 (Základní pojmy z biomechaniky) nepovažuji za kapitolu, která se úzce vztahuje 
k tématu. Jedná se o obecně známé pojmy. Tato kapitola by měla své důležité místo v této 
práci, pokud by poznatky z biomechaniky byly aplikovány konkrétně na obří slalom, který je 
stěžejním tématem práce.  
Kapitola 2.8 (Koncepce USSA) je opět většina textu shodná s diplomovou prací Klicnarové 
(2016). Navíc autor zde tvrdí, že ho zaujala právě tato koncepce americké asociace USSA a 
právě tuto koncepci chce srovnávat s technikou českých závodníků. Přesto do koncepce 
USSA začleňuje i další názory jiných autorů, např. Noltinga a Kippa. Dále zde několikrát 
cituje Vaverku (1989) ve vztahu k závodní technice – téměř 30 let starou literaturu, kdy 
závodní technika a lyžařská výzbroj byla na úplně jiné úrovni. Zpracování této části budí 
dojem, že autor nepoužíval primární zdroje, zejména neprostudoval zmiňovanou koncepci 
americké asociace a převzal tyto informace z jiné diplomové práce. 
V metodologii práce chybí bližší charakteristika zkoumaného souboru, např. jejich věk, délka 
praxe, počet svěřenců atd. Výzkumná otázka je chybně postavená. Dále zde chybí popis 
ankety, kterou autor vytvořil a charakteristika typu otázek. Není uvedeno, kolika trenérům 
byla anketa rozeslána a jaká byla celková návratnost. V teoretických východiscích autor 
uvádí, že trenér licence C (III. třídy) je školena v rozsahu 50 h a žadatel nepotřebuje žádnou 
praxi. Z ankety vyplývá, že 15,8 % trenérů mělo tuto základní licenci a tito trenéři se věnují 
dospělým závodníkům na nejvyšší úrovni?  



Ve výsledcích autor uvádí a popisuje 10 nejčastějších chyb, které trenéři uvedli v anketě. 
S některými uvedenými informacemi zde nesouhlasím. Autor se snažil odhalit příčinu chyby, 
což se mu ne vždy úplně podařilo, např. u chyby „nezatížená vnější lyže od špičky“ uvádí, že 
příčinou je chybné postavení (průmět lyžařovo těžiště vůči základně nesměřuje před přední 
část vázání), tedy záklon. Ale to není příčina, je to jen další chyba a ta příčina je jinde, stav, 
proč se do tohoto špatného postavení dostal. Často se jedná o řetězec chyb, které spolu souvisí 
a nedají se oddělit a mohou mít i společnou příčinu. Dále se autor pokusil o nápravu chyb. U 
některých chyb v podstatě neuvádí žádné konkrétní cvičení (např. u chyby „pomalé 
překlápění“) v nápravě jen popisuje znovu, jak by to mělo být správně, a pak v závěru udává, 
že mají jezdit na slalomových lyžích. U chyby „véčkování“ nápravu neuvádí vůbec.  
Na str. 47 uvádí jako nápravu u chyby „nezatížená vnější lyže v jednotlivých fázích oblouku“ 
cvičení „jízda pouze po vnější lyži“. K tomu dodává, že toto cvičení si mohou dovolit pouze 
vyspělí lyžaři. S tímto tvrzením se neztotožňuji. Je to velmi používané cvičení nejen 
v závodním lyžování a to již od dětských kategorií, ale také při výuce lyžování. Na str. 48 
autor uvádí zavádějící tvrzení, že malé rozsahy pohybu dolních končetin jsou spojeny s malou 
rychlostí a jsou tedy jakýmsi ukazatelem technické úrovně lyžaře. To znamená, že pokud jede 
lyžař na začátku své jízdy pomaleji nebo na mírnějším svahu nedosahuje velké rychlosti, není 
tudíž tak technicky vyspělý? Dále se neztotožňuji s tvrzením, že v současné době volí 
závodníci co nejpřímější stopu a že je to nejrychlejší. Vždy záleží na postavení branek a 
sklonu svahu a terénních nerovnostech. Toto obecné tvrzení neplatí.  
Výsledky považuji za nedostatečné, autor uvádí velmi málo cvičení vhodných k nápravě 
chyby, ačkoli v diskusi zmiňuje, že řada autorů používá různá cvičení. Vhodnější by bylo 
celou výsledkovou část doplnit videi nebo kinogramy či fotografiemi uvedených chyb a 
cvičení. 
V diskusi je celá řada informací, které sem nepatří. Autor se měl zaměřit na výsledky své 
práce, kterými byly chyby a jejich příčiny a odstranění a tyto výsledky porovnávat s odbornou 
literaturou. Což je uvedeno až v závěru diskuse. S některými názory autora se neztotožňuji, 
zejména s tvrzením, že jízda v rozepnutých botách není vhodná. Tuto metodu využívá řada 
závodníků jako průpravné cvičení. Stejně tak nesouhlasím s tvrzením, že jízda ve volném 
terénu a boulích je z hlediska bezpečnosti nevhodná. Jak je možné toto tvrdit, když se jedná o 
dospělé lyžaře na nejvyšší úrovni? 
 
Práce je po odborné stránce na velmi nízké úrovni. Doporučuji práci zkontrolovat pomocí 
programu odhalujícího plagiátorství.  
 
 
 
V Praze, 31.12.2018      PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 
        Oponentka práce 
 
 


