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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. 

Vedoucí diplomové práce PhDr. Matouš Jindra, Ph.D. 

 

náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

praktické zkušenosti  X  

podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování  X  

 

kriteria hodnocení práce známka 

1 2 3 4 
název práce    X 
téma práce a její aktuálnost X    
teoretická fundovanost autora    X 
formulace cílů práce    X 
adekvátnost použitých metod    X 
celkový postup řešení    X 
práce s daty a informacemi    X 
hloubka provedené analýzy    X 
členění a logická stavba práce    X 
práce s odbornou literaturou    X 
formální úprava práce (text, grafy, tabulky)    X 
stylistická úroveň    X 
přesnost formulací a práce s odborným jazykem    X 
splnění cílů práce    X 
závěry práce a její formulace    X 
odborný přínos práce a její praktické využití   X  

 

 

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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