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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

    Student si pro svou práci zvolil stále aktuální a často diskutované téma. Cílem práce    

bylo nalézt odpovědi na otázky jakým směrem se má výuka lyžování dětí ubírat a zda 

výuku mají provádět rodiče, nebo mají svěřit dítě odborníkům v lyžařské škole. Práce je 

doplněna o seznam používaných lyžařských pomůcek, které jsou nezbytné pro bezpečnou 

výuku lyžování dětí.           

              
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

    Úroveň teoretické části práce je velmi dobrá. Student zde prokázal schopnost pracovat 

s literaturou a ke zpracování využil 16 literárních a 7 internetových zdrojů. To pak doplnil 

svými bohatými zkušenostmi z praktické výuky lyžování dětí.     

         

  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

    Hypotézy jsou vhodně zformulovány a jsou v souladu s problematikou a cílem práce. 

               

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

    Pro získání odpovědí na stanovené hypotézy využil vhodně zpracovaný dotazník a 

poznatky z vlastní cvičitelské práce na lyžařských kurzech dětí.    

                    

 

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

   Všechny výsledky jsou vhodně zpracovány a pro větší názornost jsou doplněny vhodně 

zvolenými grafy a fotografiemi z praktické výuky.       

                  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

   Ve výzkumné části práce odpovídá student na stanovené hypotézy a upozorňuje na 

problémy, které se mohou při výuce lyžování dětí vyskytnout. Samotné vyhodnocení 

hypotéz, by bylo vhodné zařadit do kapitoly diskuse a nejen do výzkumné části práce. 

               
 



 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

   Po formální stránce odpovídá práce požadavkům na ni kladeným. Práce je přehledná, 

byla zde dodržena norma rozsahu práce a nevyskytují se zde pravopisné chyby. Je zde 

používáno správné lyžařské názvosloví, které přispívá ke srozumitelnosti textu.  

              
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

    Autor práci samostatně zpracoval a poskytl zde ucelený návod pro výuku lyžování dětí. 

S úspěchem ji mohou využít rodiče i instruktoři v lyžařských školách.   

            
 

Práci k obhajobě   doporučuji 
 

Návrh klasifikace: velmi dobře 
 

Otázky k obhajobě: 1) Uveďte rozdíly ve výuce lyžování dětí v Českém svazu lyžování a    

                                    v organizaci APUL. 
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