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Vedoucí práce: PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Diplomová práce Adama Letka „Návrh výukového programu lyžování a zásobník 
zdokonalovacích cvičení pro děti mladšího školního věku“ řeší poměrně přínosné téma. Práce 
je zpracována na 69 stranách, z toho 66 stran textu a 3 strany příloh. Práce je rozčleněna do 8 
kapitol. Součástí diplomové práce je instruktážní DVD, kde jsou některá z navrhovaných 
cvičení. DVD je kvalitně sestříháno. 
Autor vychází z citované literatury a vlastních zkušeností s prací v lyžařské škole. Pokusil se 
o návrh čtyřdenního programu výuky lyžování pro japonské děti mladšího školního věku na 
základě vybraných cvičení a jeho ověření v praxi. 

Připomínky:
Z hlediska formálního se v práci vyskytlo několik překlepů a  formálních chyb (str. 9, 17, 19, 
20, 25, 27, 32, 36, 38, 44, 45, 60, 61). V textu se vyskytly nesprávné odkazy na přílohy (str. 
25, 47). Název kapitoly 2.1 v Obsahu nesouhlasí s názvem kapitoly 2.1 na str.11. 
Citace literatury je podle normy s drobnými nedostatky. V textu se objevují nesrovnalosti v 
citaci (str. 10, 12, 13, 14, 18, 21, 25, 35, 36  – neúplné citace). V citované literatuře chybí 
Kutáč a Navrátíková (2003), Problematika lyžování dětí předškolního věku.
Z obsahového hlediska mám k práci následující připomínky. V kapitole 2.5.3 je uvedeno 
cvičení „poskoky snožmo s oporou holí“, ačkoliv kapitola zahrnuje cvičení bez holí (str. 26). 
V kapitole 2.5.9 je chybně popsáno cvičení, že z paralelního postavení úkrokem jedné nohy se 
dostaneme do oboustranného přívratu (str. 30). U cvičení prováděných po spádnici chybí 
specifikace svahu, kde lze tato cvičení bezpečně provádět. Škoda, že ukázky na DVD nejsou 
všechny provedeny dětmi v odpovídajícím věku.

Otázky k obhajobě:
1. Která cvičení měla největší úspěch u dětí a která je naopak vůbec nezaujala?
2. Objevily se rozdíly mezi chlapci a dívkami? Pokud ano, v čem?
3. Jaký byl počet dětí ve družstvu? Myslíte, že byl optimální pro výuku?
4. Mohl byste říci, z hlediska ověření čtyřdenního programu u japonských dětí, stručný 

závěr, k čemu při ověřování tohoto programu – přínos do praxe?
5. Podle čeho byla vybírána cvičení na DVD?
6. Prosím o bližší popis a vysvětlení následujících cvičení: „jízda po spádnici s odrazem 

druhé nohy“ (str. 28) a „jedna hůl vzadu na bedrech, druhou tlačíme naproti pánvi“ 
(str. 33). K čemu vede cvičení „čarodějnice“ (str. 32)?

Práce po formální i obsahové stránce splňuje požadavky, které jsou na diplomovou práci 
kladeny, a může být připuštěna k obhajobě.

V Praze dne 24.4.2008 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.
vedoucí diplomové práce




