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Diplomová práce Jana Šafránka „Analýza didaktické interakce ve školní výuce lyžování“ je 

zpracována na 86 stranách textu a obsahuje 7 příloh na celkem 20 stranách. Práce je formálně 

členěna do 7 kapitol, seznamu literatury a příloh.  Po krátkém úvodu následuje rozsáhlá kapitola 2 

„Teoretická východiska“, v jejíž první části se autor věnuje obecným pojmům v didaktice TV. Tato 

část, rovněž jako druhá část věnovaná didaktice lyžování, je zpracována pečlivě a vyčerpávajícím 

způsobem. V dalších dvou částech této kapitoly se autor věnuje teoretickým otázkám charakteristiky 

učitele a žáka. I tato část je zpracována na úrovni, přesto mám k ní dvě obsahové poznámky a jednu 

otázku:

 nejednotnost použití pojmů schopnosti a dovednosti (str. 33)

 nerozumím tvrzení na str. 37 „V tomto období se u chlapců nejvíce rozvíjí síla, jejíž růst se po 

osmnáctém roce života zastaví“ - prosím vysvětlit 

 Vysvětlete rozdíl mezi „didaktickými schopnostmi“ a „pedagogickými dovednostmi“ (str. 31-

32)

V další části se autor věnuje rozboru lyžařské výuky a v poslední části teoretických východisek 

rozebírá metodu ADI. Zde mám pouze připomínku, že autor prakticky použil pouze dvou literárních 

zdrojů a nevyužil možností literatury ke srovnání této metody s jinými, zejména zahraničními zdroji. 

Cíle definované na str. 51, stejně jako šest pracovních hypotéz, jsou z pohledu metodologie uvedeny 

správně a srozumitelně. Kapitola 4 metodika práce je zpracována odpovídajícím způsobem pro tento 

typ práce. Metoda MADI je vhodně doplněna konkrétním popisem výzkumné situace v obou 

sledovaných lyžařských střediscích. Výsledky práce (kapitola 5) jsou zpracovány formou grafů 

spojených s vysvětlujícím přehledným textem.  V diskusi autor rozebírá potvrzení či odmítnutí 

hypotéz a pokouší se o srovnání svých výsledků jak s teoretickými předpoklady, tak i s výsledky 

analýz didaktické interakce v lyžování, které proběhly v minulém školním roce.  Seznam použité 

literatury obsahuje 53 titulů, z toho 5 titulů v cizím jazyce.

Formální hodnocení

Práce je psána přehledně, neobsahuje větší pravopisné chyby, citace literatury v textu, až na malé 

výjimky (například „podle Průchy ed  (2009)“ str.11,), je stejně jako seznam použité literatury podle 

platné normy. Překlepů se v práci mnoho nevyskytuje, za zmínku stojí překlep v nadpise kapitoly  

„seznam použité literatura“ str. 87.  Celkově hodnotím zpracování diplomové práce výborně.

Otázky k obhajobě:

1. Lze očekávat vliv počasí na interakci učitele a žáka ve výuce lyžování?

2. Co bylo pro Vás obtížné při zpracování MADI? Máte nějaké návrhy na vylepšení této metody,

kromě již zmíněných v závěru práce?

V Praze, 17.12.2011 doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D.




