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Rozsah práce:

- předložená práce obsahuje 86 stran vlastního textu, 3 přílohy (obsahují i 
fotodokumentaci a obrázkovou ilustraci), žádné grafy, tabulky či obrázky 
doprovázející samotný text

- její rozsah je odpovídající požadavkům pro bakalářskou práci

Téma práce:

- práce se zabývá neustále aktuální tématikou výuky sjezdového lyžování dětí 
nejmladších kategorií, zmapováním praktických možností výuky v daném regionu

Použitá literatura:

- je aktuální, vztahující se k tématu
- celkem je uvedeno 28 odborných publikací bez abecedního pořadí a 6 neúplně 

jmenovaných elektronických zdrojů

Formální stránka:

- struktura samotné práce je členěna do nadstandardního počtu 13 hlavních kapitol, což 
je způsobeno záměnou podkapitol za hlavní kapitoly, poměr části teoretické a 
experimentální je téměř rovnocenný

- po stránce jazykové, stylistické a gramatické je práce v souladu s požadavky
s drobnými výhradami: některé opakující se slovní obraty, typ písma v názvu práce

- absence ilustrací v textu formou obrázků, tabulek a grafů způsobuje beletristické pojetí 
čtení

- chybí jednoznačná systematičnost a kriteriální posuzování při porovnávání jak 
lyžařských škol, tak areálů a výukových možností



Obsahová stránka: 

- řešený problém a práce jsou v souladu s jejím názvem
- teoretická část přímo souvisí s výzkumnou tématikou, analyzuje poznatky vztahující 

se k dané problematice lyžování a charakteristice vybraných věkových kategorií, 
s důrazem na výčet metod výuky pro danou populaci

- výzkumná část popisuje postup realizace praktického zkoumání – pozorování, 
rozhovoru a sestavení autorova modelového programu výuky lyžování, , seznamuje se 
základními informacemi o vybraných lyžařských střediscích, praktikujících lyžařských 
školách a popisuje probíhající modelovou výuku (její sestavení) a její výsledky na 
malém souboru jedinců – pouze 3 děti – malý soubor autor obhajuje osobní 
důvěřivostí přátel, kteří svěřili své děti do rukou autora modelového výukového 
programu – prozatím nekvalifikovaného pedagoga lyžování

- metoda rozhovoru byla prováděna různými způsoby v nestejné časové dotaci, což 
autor vysvětluje v textu

- z celkového počtu 7 předem stanovených hypotéz se potvrdilo pět, některé by 
zasloužily přesnější formulaci či jasné odůvodnění záměru př. jasná kritéria pro 
vhodnost či nevhodnost výuky v hyp. č. 1, zmínka o využití běžeckých lyžích pouze 
okrajově – proč nemluvit o výuce lyžování obecně

Celkové hodnocení:

- práce je zpracována v odpovídající formě a obsahu, cíle a úkoly byly splněny
s drobnými výhradami

- přínosná je autorova tvorba modelového výukového programu bez předcházejících 
zkušeností a jeho vlastní realizace v praxi s mnoha získanými zkušenostmi, jako př. 
uváděný důležitý motivační faktor u různých typů svěřenců

- výzkumné šetření prokazuje praktickou orientaci v dané problematice v daném 
regionu, přínosné je zejména zmapování aktuální situace regionální výuky lyžování 
vzhledem k nabízeným možnostem, podle nichž si široká veřejnost může zvolit 
popisovanou lokalitu a nabídku jejich služeb

Doporučuji k obhajobě.

Otázky vyžadující doplnění u obhajoby:

Proč nelze mluvit o výuce lyžování obecně, zejména u této nejmladší kategorie?
Zadaná věková kategorie zkoumaného souboru je dosti rozsáhlá 3 – 10 let – je vůbec možné 
sjednotit výuku takto věkově nestejnorodé skupiny?

V Praze 2. srpna 2012     Mgr. Gabriela Jahodová




