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

Téma práce je v souvislosti s výukovými a současnými trendy v technice sjezdového 

lyžování velmi aktuální.  

Samotný název práce postrádá specifikaci věkové skupiny, svým obsahem výsledky nelze 

zobecňovat na celou populaci.  

Formulace problému lze vyčíst v textu, oproti tomu cíle práce jsou jasně stanoveny. 

Obsahová struktura práce je v souladu s požadavky.  

Plynulost čtení překvapuje 2. odstavec v úvodní kapitole týkající se historie a kapitola o 

předškolním věku, kterého se samotná práce vůbec netýká.  

Osnova je logicky strukturovaná, ač obsahuje nestandardně pouze 2 hlavní kapitoly, 

formulace problému a cíle práce jsou jasně stanoveny.  

 
 

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

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

Autorka uvádí 14 informačních odkazů, včetně 5 elektronických. Zkoumaný problém je 

pečlivě analyzován. Připomínka k odborné terminologii: proč mluvit o „carvingové 

disciplíně“ a „smykové technice a carvingu“ a ne technice řezaných oblouků? Jinde 

v textu se mluví o „řezaném oblouku“.  

Citace v textu jsou v souladu s normou. 

 

 

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

Autorka jasně definovala 4 hypotézy, které přímo souvisí s problémy a cílem práce. 

           

 

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

Vybrané metody – zúčastněné pozorování a experiment jsou vhodně zvolené. Výzkumné 

skupiny dětí jsou členěny dle věkových a zkušenostních kritérií, někdy i kritéria 

vybavenosti typem lyží. Neshoduje se přesně počet jedinců ve skupinách s početním 

zastoupením chlapců a dívek experimentu 1 a 2, což autorka sama popisuje a je z části 

způsobeno zřejmě i početní rozdílností klientů na jednoho instruktora v komerční sféře a 

při školní výuce. Školní výuka zařazuje ne zcela stejné věkové uskupení dětí (6. – 9. třída 

ZŠ), jako jedinců v lyžařské škole (6 – 15 let).   

                 



 

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

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

Úroveň analýzy a interpretace výsledků je na výborné úrovni. Statistické zpracování 

výsledků je zpracováno za pomoci sloupcových grafů, jichž je 5 a ne 4, jak uvádí autorka 

v textu i v seznamu. Osám y chybí jednotky a přehledné by rovněž bylo užití tabulek.  

Kladné hodnocení zasluhuje úroveň kapitoly diskuze.             

 

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

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěry práce jsou jasné a srozumitelné, jen je třeba upozornit na věková omezení 

zkoumaných zjištění. Dále by bylo zajímavé porovnání výukové techniky chlapců a dívek. 

Všechny hypotézy byly potvrzeny.  

 

                
 

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je v souladu s požadavky, 

připomínky jsou uvedené již výše v textu. Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace 

v souladu s normou. 

                
 

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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka se zdatně orientuje v dané problematice a prokazuje schopnost sepsání  

bakalářské práce v odpovídající kvalitě. 

                
 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaké rozdíly předpokládáte u testování dospělé populace? 

2) Vyhovoval nějaký typ výuky spíše chlapcům a jiný dívkám? 
 

Datum: 29. května 2013    Podpis:  
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