
Posudek na diplomovou práci Pavly Markové. 
 
Diplomová práce Pavly Markové „Komparace výukových postupů ve snowboardingu 
v České republice a v Norsku“ obsahuje 67 stran textu, 1 stranu příloh, 16 obrázků a 1 
tabulku. Seznam použité literatury obsahuje 14 titulů především tuzemských autorů a 3 
internetové zdroje. 
Předložená práce porovnává dva metodické postupy výuky snowboardingu z hlediska získání 
pohybových dovedností u začátečníků. Získané poznatky se diplomantka snažila ověřit 
anketou a jednoduchým dovednostním testem. Vzhledem k malému počtu probandů však není 
možné z výsledků ověřování úrovně dovedností vyvodit odpovídající závěry pro praxi, i když 
se o to diplomantka pokusila.  
Diplomová práce je velice přehledná, s vhodně řazenými kapitolami bez stylistických a 
jazykových nedostatků. 
 
Po stránce formální se diplomantka nevyvarovala některých nedostatků: 

• Chybná citace autorů v textu (Louka, Večerka, 2007, Kovář, Blahu, 1993); v seznamu 
(Jarda Boček…), někteří nejsou uvedeni v seznamu (Otáhal, Manual for Instruktors 
2008), chybný rok vydání (Boček 2004 nebo 2007), v textu není citován Starý, 
Šimurda, Neil Mc Nab, Pelikán. 

• Str. 29 – do kapitoly Terénní nerovnosti od Bintera chybně zařazeny i další činnosti, 
které tam nepatří – viz. zdroj 

• Str. 32 – v metodickém postupu od Louky nejsou uvedeny skoky (viz zdroj) 
• Str. 46 – v popisu obr. 10 je chybně uvedeno smýkání, místo sesouvání 
• Pro lepší přehlednost by bylo vhodné doplnit od str. 45 do textu odkazy na příslušný 

obrázek 
 
Po obsahové stránce nesouhlasím s některými skutečnostmi, uvedenými v práci: 

• Formulace klíčových slov 
• Z výsledků práce Teichmanové není poznat, jaký postoj jezdců byl při měření EMG. 

To následně zkresluje posuzování zatížení svalových řetězců. Nesouhlasím 
s vysvětlením jejích závěrů, citovaných na str. 22 – „svaly jsou zatěžovány 
rovnoměrně“, následně „více jsou zatěžovány svaly na pravé části těla“ – (i na str. 43) 

• Str. 39 – není popsána poloha ramenní osy vzhledem k ose snowboardu při jízdě 
šikmo svahem mezi oblouky 

• Str. 51 – postoj na snowboardu s rukou v pěst mezi koleny neodpovídá vzdálenosti 
středů insertů vázání (je širší) 

• Není uvedeno, že norská škola nemá v metodické řadě jízdu šikmo svahem 
• Na str. 57 diplomantka potvrzuje hypotézu, která však v zadání DP není 
• Nesrovnalost v závěrech – „všechny oblouky se v české škole provádějí pomocí 

rotace těla…“ 
Uvedené nesrovnalosti bych rád, kdyby diplomantka při obhajobě zdůvodnila a 
vysvětlila. 
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 


