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Diplomová práce studentky Petry Černé s názvem „Individuální výuka lyžování předškolních 

dětí“ je zpracována na 87 stranách, z toho je 68 stran textu a 19 stran příloh. Práce je 

přehledně rozdělena do 9 kapitol. Součástí textu je 10 tabulek a 10 obrázků, přílohy obsahují 

9 tabulek a 8 obrázků. V kapitole 8 (použitá literatura) je uvedeno celkem 35 citací, z toho 

jeden zdroj internetový a 34 knižních v českém jazyce. 

Autorka si vytyčila jako cíl práce (str. 37) porovnat individuální výuku sjezdového lyžování u 

předškolních dětí, kdy je výuka vedena instruktorem nebo rodičem. Ke splnění cíle byla 

vhodně zvolena kritéria, která jsou uvedena přehledně v příloze a rozepsána v metodice práce. 

Kapitola 2 (teoretická východiska) je přehledně  a dostatečně zpracována. Výsledky jsou 

uvedeny podle jednotlivých kritérií, vhodně doplněné přehlednými tabulkami. V závěru se 

autorka pokusila o shrnutí pozitivních i negativních stránek jednotlivých typů výuky.

Celá práce je zpracována přehledně a bez větších stylistických a formálních chyb.

Připomínky:

Práce po stránce stylistické a formální je na poměrně dobré úrovni, přesto se v textu vyskytly 

některé nedostatky na str. 51, 52, 56, 57 a 60. Na str. 10 se objevily dvojí odrážky.

Citace literatury je uvedena podle platné normy s drobnými nepřesnostmi, např. v textu se 

vyskytla nepřesná citace (Brůna, Buršová, Votík a kol., 2007).

Na str. 49 je špatný odkaz na tabulku, nejedná se o tabulku 7. V textu by bylo vhodné upřesnit 

odkazy na tabulky 5 až 9.

Po stránce obsahové nemám k práci výraznějších připomínek. Autorka mohla v práci využít 

také časopisecké literatury a literatury zahraniční.

Otázky k obhajobě.

1. Jak dlouho trvalo (časově) seznamování instruktora s dítětem? Nebyla pak výhoda (z 

hlediska využití časové dotace) výuky vedené rodičem, že měl na nácvik dovedností 

více času?

2. Probíhala vždy při výuce ukázka při každém novém cvičení (u rodičů i u instruktorů)?

3. Jaká je cena v této lyžařské škole za individuální výuku (1 hodina)?

4. Může rodič zdarma využít prostor dětského hřiště nebo musí něco zaplatit?



Práce po formální i obsahové stránce splňuje požadavky, které jsou na diplomovou práci 

kladeny, práci připouštím k obhajobě.

V Praze, 6.9.2011 PhDr. Petra Matošková, Ph.D.

Vedoucí práce




