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Metoda: Práce byla zpracována na základě analýzy dokumentů. Informace byly získány a 

zpracovány na základě kritického přístupu a s využitím metody obsahové analýzy dokumentů.

Cílem práce je shromáždit, kriticky posoudit a logicky uspořádat poznatky „Newschool“ 

lyžování.

Diplomová práce (dále jen DP) je vypracována na 114 stranách. Z toho 69 stran tvoří 

teoretická východiska práce. V této části diplomant shromáždil dosavadní poznatky o 

Newschool (dále jen NS) disciplínách, terénu pro provozování NS, výzbroj a výstroj. Dále 

přehled základních překážek ve snowparku určených pro skoky a jibbing. Následuje popis 

základních triků, fázování triků, popis modelu ATML, seznámení s tvorbou názvu 

jednotlivých triků. Samostatná kapitola je věnována  bezpečnosti. V kapitole „Freestylové 

metodiky“ nelezneme Rakouský lyžařský plán, metodiku APUL a PSIA AASI pro výuku 

freestyle lyžování. Na stranách 99 – 106 nalezneme návrh metodiky výuky freestylu na 

lyžích. Tento je rozdělen do pěti kapitol: návyk na výzbroj, základy freestylu, skoky, raily a 

boxy, u-rampa. Při tvorbě návrhu diplomant vycházel jak ze studia literatury, tak z vlastních 

zkušeností z dlouholeté praxe.

DP obsahuje 58 obrázků, 6 tabulek. Dále 2 přílohy: Slovníček newschool termínů a Pravidla 

bezpečnosti FIS. Použitá literatura: 9 publikací, 1 DVD a 20 internetových zdrojů.

V DP je několik gramatických a stylistických chyb. Citovaná literatura je podle platné normy. 

DP seznamuje s NS lyžováním v současné době. Navržená metodika je jistě přínosem při 

výuce. Stanovené cíle se diplomantovi povedlo splnit. Formální i obsahová stránka je 

zpracována odpovídajícím způsobem.

Práce splňuje podmínky kladené na diplomovou práci a připouštím ji k obhajobě.

Oponentské připomínky:

Abstrakt: název práce je Návrh metodiky výuky freestyle …, ve výsledcích je pouze: návrh 

metodiky freestyle …, překlep ve slově nácvik



Stylistické chyby vzniklé nejspíše při překladu Crocket et al.

Obr. 17-23, nestejná velikost obrázků

Obr. 38-49 chybí zdroj nebo autor snímku

Str. 50, 65, termín RIDER je sice používán ve slangu, vhodnější by byl jeho ekvivalent

Str. 52 …“zdvih poloviny těla“? vzniklo nejspíše překladem, nesrozumitelné

Str. 59 ... „diktuje“, „ztráta balancu“

Str. 66 …“lavinové pípáky“ slang, vyhledávače

Při používání NS termínů by mohl být odkaz na „slovníček“ nebo termín přímo vysvětlen.

Citace Horáček a Kutík (2008) chybí v seznamu literatury.

Otázky k obhajobě:

V čem spatřujete největší rozdíl mezi popisovanými metodikami APUL, PSIA, Rakouská i.p.?

Existuje nějaký postup pro zjištění jezdcovy natural a unnatural preference?

Existuje speciální „suchá“ letní příprava? Pokud ano, v čem spočívá?

V Praze, dne 14.9.2009 Mgr. Petr Klein
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