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Lisoň Maroš
Historická analýza triků ve freeskiingu
Hlavním cílem této bakalářské práce je na základě analýzy dokumentů a
literatury o freeskiingu popsat některé triky freestyle lyžování. Pro tuhle
práci jsme si vybrali 3 základní triky-ollie, nollie a rotaci o 180 stupňů, a
3 pokročilejší triky-360 mute grab, backflip a cork 720. Dalším, neméně
důležitým cílem je zaznamenat vývoj Freestyle lyžování od jeho
začátků až po současnou formu-newschool.
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Připomínky k obhajobě:
Autor si zvolil aktuální téma analyzující historický vývoj triků ve freeskiingu. Obsah
práce neodpovídá zvolenému tématu. Historická analýza je zmíněna jen okrajově a
freestylové triky nejsou v práci analyzovány, ale pouze popsány. Namísto důležitých
informací o vývoji lyžování jsou zbytečně vkládány kapitoly o výbavě. Práce je zatížena
velkým množstvím formálních chyb, překlepů, hovorových výrazů, je psána neodborně.
Citace jsou místy psány chybně nebo úplně chybí. Práce obsahem ani formou neodpovídá
pracím tohoto druhu. I přes opakované upozorňování na nedostatky práce student práci
odevzdal k obhajobě.
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