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Téma: Individuální výuka lyžování dětí předškolního věku
Autor: Petra Černá 
Oponent: ing. Marcela Polášková

Diplomová práce (dále jen DP) studentky Petry Černé je zpracována na 68 stranách. Je 
rozčleněna do 8 kapitol. Součástí práce jsou 4 přílohy. Seznam použité literatury obsahuje 34 
literárních titulů a 1 zdroj internetový. Žádný z titulů není zahraniční. DP má dobře 
zpracovanou metodologickou část.
Dle abstraktu cituji: „Cílem DP je, na základě pozorování interakce instruktor či rodič a žák 
ukázat, jaký druh lyžařské výuky je pro předškolní věk vhodnější“.

Připomínky:

Po formální stránce a stylistické stránce mám k práci drobné výhrady:
Str. 8 nevhodné slovní spojení „pedagogických učitelů“
Str. 20,22,25 citovaný autor se jmenuje Rychtecký, nikoli Rychecký- v textu prosím opravit
Str. 21 …přinesla velký přínos… 
Str. 35 kvalita vloženého obrázku
Str. 38 …věk rodičů je v rozmezí nikoli 30-35 a jeden 60let ale v rozmezí 30-60let!
Str. 47 …zvýšení hlasu, za které by se muselo obávat- zvýšení hlasu, kterého by se …
Str 57 rodiče opravoval- chybí „i“

Po obsahové stránce mám vážnější připomínku, která se vztahuje k cíli DP, jak je uveden 
v Abstraktu a následně ještě několikrát připomínán v DP:

Autorka v „Abstraktu“ uvádí, že cílem DP je ukázat, který druh lyžařské výuky je pro 
předškolní děti vhodnější. Bohužel ve „Výsledcích“ uvedených v Abstraktu splnění tohoto 
cíle nenacházím. Autorka pouze popisuje rozdíly, které ve výuce vedené instruktorem či 
rodičem pozorovala.
Na str. 44 v kapitole 5 „Výsledky“ dokonce autorka uvádí, že „ …Pro pozorování lyžařské 
výuky…, které bylo cílem práce…“-pozorování a řízený rozhovor byl prostředkem, nikoli 
cílem!
V kapitole 6, „Interpretaci výsledků“ a dále i v kapitole 7 „Závěru“ autorka uvádí, že 
„…cílem DP bylo porovnat výuku vedenou instruktory a rodiči…“ cíl práce je opět 
charakterizován jiným způsobem, než je napsáno v Abstraktu a v kapitole 3, „Cíl a úkoly 
práce“.
Tabulka 10 na str. 61 by měla být součástí výsledků.
V kapitole 7 „Závěr“ na str 62, 63 a část 64 je text, který podle mého názoru patří do kapitoly 
6 „Interpretace výsledků“. 
Doporučuji do Errat přeformulovat znění „Cíle práce“ v Abstraktu a kapitole 3 na:
„Cílem diplomové práce je srovnání lyžařské výuky předškolních dětí vedené instruktorem a 
rodičem.“
Tím bude možné považovat uvedené výsledky za správné, taktéž správně bude i text 
v kapitole 6 a 7. 



Otázky k obhajobě:
 Proč si myslíte, že když rodič své dítě zná, zná jeho schopnosti, dovednosti a 

obavy je to ve výuce lyžování rodičem výhoda?

 Na str. 37 uvádíte, že efektivita individuální formy výuky je velmi nízká, protože 
učitel pracuje pouze s jedním žákem. Vysvětlete, prosím, co myslíte pojmem 
efektivita ve výuce lyžování. 

Předloženou DP doporučuji k obhajobě.

V Praze,11.9.2011 ing. Marcela Polášková
Oponent práce




