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Bakalářská práce studentky Viktórie Veteškové s názvem „Historický vývoj disciplíny slalom v alpském 

lyžování“ je zpracována na 55 stranách bez příloh. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol. 

V seznamu použité literatury je uvedeno 51 citací, jedná se převážně o internetové zdroje (34) a 

knižní publikace (15), uvedeny jsou pouze dva zdroje časopisecké. 

Struktura předložené bakalářské práce odpovídá rešeršnímu typu práce. Po formální stránce je práce 

na průměrné úrovni. Text je zatížen řadou stylistických chyb a překlepů (str. 13, 15, 20, 21, 23, 27, 28, 

31, 35, 41, 45, 47). Větná skladba je na poměrně nízké úrovni, což je zřejmě důsledek překladu 

z cizího jazyka.  

Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu jsou uvedeny tituly 

(Amski, 1966; FIS, 2018), které chybí v použité literatuře. Dále se v textu vyskytly nepřesné citace 

(Gnad, 2002; Příbramský, Jelen a Maršík, 1984). Naopak některé citační zdroje jsou uvedeny 

v přehledu literatury a chybí v textu (Jedlička, 1967; Kapounová a Kapoun, 2017; Lund, Gillen a 

Bartlett, 1982).   

Práce je psána laicky, chybí odborné termíny, je zde řada nespisovných a terminologicky nesprávných 

výrazů (např.  str. 35 – když se koukáme; str. 19, 23, 26 – vteřina; str. 18 – sjezdovka; str. 18 – na 

mezinárodních utkáních; str. 18 – ušlapání tratě z času na čas; str. 22 – olympiáda; str. 23 – nákročné 

vázání; str. 24 – odklon trupu do svahu; str. 26 – kopec; str. 36 – traverzy; str. 36 – startovací hůlka 

apod.).  

Abstrakt uvedený na začátku bakalářské práce je velmi stručný a zejména výsledky v něm uvedené 

jsou nedostatečně popsány. Cíl práce je jasně a stručně formulován, úkoly jsou spíše otázkami. Úvod 

je zaměřen zejména na popis obsahu práce, co ve které části bude autorka popisovat, nikoli na 

nastínění problému, který je v práci řešen, a na současný stav řešení problematiky. V posledním 

odstavci je zmíněno, že bude provedeno porovnání závodníků, které v práci pak není.  Metodika 

práce je zpracována nedostatečně. Je zde velmi povrchně pracováno s metodologickou literaturou. 

Chybí uvedení důvěryhodnosti použitých zdrojů. Není zde uvedeno a zdůvodněno, jak byla data 

chronologicky řazena, na základě jakých kritérií byla pravidla závodů hodnocena ve zvolených 

intervalech. Kapitola 4 nazvaná „Vlastní rešerše literatury“ patří v upravené podobě do metodologie. 

Na většinu uvedených nedostatků již bylo upozorňováno v minulém posudku, přesto v nové verzi 

nebyly tyto nedostatky odstraněny.  

Kapitola 4.2 je rozdělena do jednotlivých podkapitol, které se zabývají vždy obdobím 10 let, 

s výjimkou podkapitoly 4.2.8, která nezačíná rokem 1998, ale 2000. Takže chybí změny pravidel 

uvedené v letech 1998– 2000. Dále se v některých podkapitolách nedodržuje vymezené období 

(např. kap. 4.2.3 končí rokem 1958, ale autorka zde popisuje i rok 1959, stejně tak je tomu i v dalších 

podkapitolách). V podkapitole 2.4.9 první odstavce nesouvisí s vývojem disciplíny slalom. V kapitole 

4.2.8 jsou uvedena pravidla FIS pro chování na sjezdových tratích, která úzce nesouvisí se 

zkoumaným problémem, s vývojem závodní disciplíny slalom.  

Diskuse je nedostatečná, nedochází zde k žádnému porovnání výsledků. Závěr práce je velmi stručný 

a nedostatečný.  



Ve výsledcích shrnutých v kapitole 4.2 postrádám zmínku o specifikaci lyží pro slalom, které se 

v průběhu let měnilo, a s tím souvisela úprava pravidel ohledně rozestavení vzdálenosti tyčí. Dále se 

autorka nezmiňuje o úpravách tratí, které měly také vliv na vývoj pravidel. 

Práce byla zkontrolována programem Turnitin, který našel 83% shodu v internetových zdrojích, 3% 

shodu v publikacích a 6% shodu ve studentských pracích. Výsledek může být zavádějící, neboť 

studentka práci se stejným tématem odevzdala podruhé. V současné předložené verzi  došlo 

v podstatě k minimálním úpravám, k vložení jedné nové podkapitoly a vynechání kapitoly zabývající 

se porovnáním techniky dvou závodníků. Jinak práce zůstala téměř stejná. 

Předložená bakalářská práce je hraniční, co se týče požadavků kladených na závěrečné práce. 

 

V Praze, 5.1.2020      PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 

        Oponentka práce 

 

 

 

 


