
Posudek na diplomovou práci Lukáše Krejčího 
 
Diplomová práce Lukáše Krejčího „Porovnání skluznosti závodních běžeckých lyží“ 
obsahuje 90 stran textu, 5 stran příloh, 40 obrázků a 23 tabulek. Seznam použité literatury 
obsahuje 31 titulů především tuzemských autorů a 13 internetových zdrojů. 
 
Diplomant se pokusil v předložené práci porovnat skluznost závodních běžeckých lyží na 
základě měření časů na vymezené části upravené běžecké tratě. Do testování byly zařazeny 
nejvíce používané značky běžeckých lyží v závodním lyžování. 
Diplomová práce je přehledná, se správně zvoleným členěním, pouze ve dvou případech byl 
navrhoval jiné zařazení kapitol 11.1.3. a 11.1.5. do teoretické části. Práce je jazykově správně 
bez drobných gramatických chyb. 
Po formální stránce se dá vytknout: 

• Str. 14 – uvedení typového označení lyžařského vosku (CH 10, LF 6) bez předchozí 
informace, co to je 

• Zřídka hovorové vyjadřování (rozjeté lyže, turistické našlápnutí tratě) 
• Některé informace se opakují (např. str. 43) 
• Str. 47 – nepřesné termíny struktury – strukturovače 
•     

 
Po obsahové stránce nesouhlasím s úvodní částí diskuse, kterou diplomant začíná tím, co 
z této práce vyplývá do budoucí praxe. Diskuse je celkově povrchní, určitě diplomant v této 
části nevyužil dostatečně prostoru pro posuzování své práce a srovnávání se skutečností. 
Porovnávání skluznosti lyží a jejich seřazení po třech nezávislých testech není vhodné 
posuzovat podle průměrných časů, ale spíše podle pořadí. Součet pořadí v jednotlivých 
měřeních je celkově odlišný, pro výsledek však více vypovídající. 
 
Dotaz: 
O čem vypovídá součet časů ze všech třech měření, která byla provedena pro posouzení 
skluznosti na třech různých druzích sněhu? O čem by vypovídal součet pořadí ve všech 
měřeních? 
Co ze závěrů této práce vyplývá pro praxi? 
 
Domnívám se, že předložená práce je přínosem do tréninkové praxe, neboť kvalita běžeckých 
lyží čím dál více ovlivňuje celkový výkon závodníků. Tento test ukazuje cestu, jak se v celé 
problematice orientovat.  
 

Diplomová práce svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky na úspěšnou obhajobu. 
 
Hodnocení: velmi dobře 

 
V Praze dne 1. května 2010       oponent práce 
         PaedDr. Tomáš Gnad 


