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Diplomová práce studenta Jana Šafránka s názvem „Analýza didaktické interakce ve školní 

výuce lyžování“ je zpracována na 111 stranách. Z toho je 90 stran textu a 21 stran příloh. 

Práce je přehledně a logicky rozčleněna do 7 kapitol, seznamu použité literatury a příloh. 

Součástí textu je 16 grafů a 28 tabulek. 

V práci bylo použito 53 citací, z toho 5 titulů v cizím jazyce.

Autor si vytyčil cíl (str. 51) porovnat interakci učitele a žáka, skupiny či celé třídy při výuce 

sjezdového lyžování na základní a střední škole. Využil k tomu pozorování s využitím 

kategoriálního systému MADI. Kapitola 2 (teoretická východiska) je přehledně a dostatečně 

rozpracována. Výzkumné otázky a hypotézy (str. 51-52) jsou také z hlediska 

metodologického správně formulovány. Výsledky práce jsou přehledně zpracovány do grafů a 

tabulek a doplněné textem. Nejprve se autor zaměřil na výsledky jednotlivých natočených 

hodin mezi sebou a poté srovnával oba lyžařské kurzy. V diskusi autor porovnává vhodně své 

výsledky jednak s literaturou, ale také se studiemi (diplomovými pracemi), které byly na 

podobné téma. Dále se v diskusi zaměřuje na odmítnutí či potvrzení stanovených hypotéz. 

Je možné konstatovat, že cíle a úkoly práce se podařilo autorovi splnit.

Práce je po stránce formální a stylistické na velmi dobré úrovni. Drobné nedostatky se 

vyskytly pouze na str. 8, 40, 61, 70, 76, 86 a 87. Citace literatury je podle platné normy 

s malými nedostatky, které se vyskytly na str. 35 a 86. Dále se v textu objevil špatný odkaz na 

tabulky na str. 55 a 56. Nejedná se o tabulku 3 a 4, ale o tabulku 1 a 2. Na str. 54 se nachází

věta, která ze stylistického hlediska nedává smysl ..“Sportovní charakteristiku souboru …“.

Po stránce obsahové mám pouze drobné připomínky. Název kapitoly 2.4.8 plně neodpovídá 

jejímu obsahu, neboť se v obsahu nemluví o schopnostech. V kapitole  2.7.5 by mohlo být 

více citací, zejména ze současných cizojazyčných zdrojů. 

Otázky k obhajobě:

1. Pokuste se vysvětlit, proč zpětná informace a korekce u obou lyžařských kurzů i u 

jednotlivých analyzovaných hodin je zastoupena tak málo?

2. Proč si myslíte, že u mladších dětí je výhodnější nebo vhodnější individuální přístup?

3. Pozoroval jste nějaký výrazný rozdíl při výuce vedené v Čechách a při výuce 

v zahraničí?



Práce po všech stránkách splňuje požadavky, které jsou na diplomovou práci kladeny, 

tudíž práci připouštím k obhajobě.

V Praze, 30.12.2011 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.




