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Připomínky: 

 

Autor si zvolil aktuální, zajímavé avšak velmi náročné téma analyzující nečastější 

chyby v technice obřího slalomu můžu. Správnou závodní lyžařskou techniku je velmi obtížné 

definovat vzhledem k individuálním dispozicím každého závodníka a skutečnosti, že někteří 

závodníci jsou schopni vítězit i s viditelnými odchylkami od ideální techniky. Na závodní trati 

je rozhodující nejrychlejší čas, nikoliv ideální technika. Často opakující se chyby je možné 

nalézt poměrně snadno, ale obtížněji se nachází jejich náprava nebo důsledek i vzhledem k 

faktu, že mnoho chyb spolu úzce souvisí, nebo jedna druhou vzájemně ovlivňují. I tuto 

problematiku se snaží autor rozebrat na zdařilé úrovni, i když mnoho tvrzení může být 

k diskusi odborné lyžařské populaci s různými výsledky. Anketa, kde odpovídají přední čeští 

trenéři je pro práci jistě přínosem a oporou pro stanovené cíle práce. 

Téma je zatíženo nedostatkem informací a jejich srovnání. To je sice signálem, že 

stávající poznatky nejsou plně využitelné, současně však tato skutečnost podtrhuje význam 

tematického zaměření zde prezentovaného. Je žádoucí nejen vyhledávat dosavadní poznatky, 

ale současně potřebné poznatky vytvářet, k čemuž je velmi důležité právě provedení vlastních 

výzkumů a jejich interpretace v kontextu stanovených cílů. 

 

 



Práci doporučuji k obhajobě  
 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak byste zdůvodnil tvrzení, že se důsledkům a nápravám chyb v závodní technice 

odborná literatura téměř nevěnuje? 

2. Jak by podle vás byly ovlivněny výsledky ankety v případě, že by na ní odpovídali 

přední mezinárodně uznávaní trenéři? 

3. Shodují se výsledky ankety s vašimi trenérskými zkušenostmi? Pokud ne, proč? 
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