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Bakalářská práce na téma „Porovnání jízdy na snowboardu na simulátoru a sněhu“ je 

zpracována na 76 stranách. Je rozdělena do 12 kapitol a příloh. Součástí příloh jsou přepsané 

rozhovory pořízené s instruktory snowboardingu. Seznam literatury obsahuje 21 citačních 

zdrojů, převážně českých knižních, žádnou časopiseckou literaturu.  

Předložená bakalářská práce je po formální stránce na odpovídající úrovni. V textu se 

vyskytlo jen pár formálních chyb (str. 13, 15, 37, 75). Drobné výtky mám k tištěné verzi 

práce, kde autor nerespektoval formální předepsané náležitosti práce a vytiskl ji oboustranně. 

Dále rozdělení kapitol není přesně podle předepsané struktury. Kapitoly 2 – 6 patří pod 

kapitolu 2 Teoretická východiska práce. Chybí název kapitoly Výsledky práce. Citace 

literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu se vyskytují nepřesné 

citace, kdy jsou citováni všichni autoři (např. str. 26), nebo naopak citován kolektiv autorů, 

ačkoli se jedná pouze o tři autory (např. str. 37). V mnohých kapitolách se objevují společné 

citace za celou kapitolou, kdy není jasné, jaké poznatky jsou brány od citovaných autorů 

(např. str. 13). V textu je citován Reichenefeld, v použité literatuře je uveden jako 

Reichenfeld.  

Některé výtky mám k jednotlivým kapitolám. Kapitola 2 Charakteristika snowboardingu je 

zpracována velmi stručně. Chybí mi zde pohled na disciplínu z dalších hledisek (pohybové, 

fyziologické atd.). Kapitola 3 Historie podle mého názoru nesouvisí úzce s tématem a je 

v práci nadbytečná. V textu se vyskytly některé nevhodné terminologické výrazy (mávání 

pažemi – str. 31; věšení se na tyč – str. 46).  

Autor se pokusil nastínit metodiku nácviku jízdy na snowboardu na simulátoru Maxxtracks na 

základě vlastních zkušeností, vybrané snowboardové metodiky na sněhu a rozhovorů 

s instruktory snowboardingu. Cíl práce se autorovi podařilo splnit. Úkoly práce nejsou ale 

dostatečné, chybí zde např. příprava rozhovoru, výběr sledovaného souboru. V metodice 

práce chybí charakteristika sledovaného souboru a popis výzkumu.  

Ve výsledcích kapitola 9.1 Instrukce k simulátoru by spíše mohla být zařazena do 

teoretických východisek. Navržená metodická řada je logicky seřazena. Pro větší přehlednost 

by bylo vhodné uvést nejen chyby, které se mohou vyskytnout při nácviku, ale i jejich 

odstranění. Navrhovaná cvičení by bylo vhodnější graficky lépe zpracovat, v této podobě 

maličko splývají s chybami. Kapitola 10 Porovnání snowboardingu na simulátoru a sněhu, 

která je zpracována na základě rozhovorů, není úplně přehledná. Některé odpovědi na otázky 

zde nejsou vůbec zahrnuty.  

Otázky k obhajobě: 

1. Jaká byla kritéria záměrného výběru respondentů? 

2. Proč jste zvolil metodickou řadu podle Dvořáka a kol. (2014)? 



3. Kde najdeme u nás a v zahraničí další zmiňovaný simulátor Proleski Pro3D a jaký je 

mezi nimi rozdíl? 

4. Jsou známy ze zahraničí nějaké výzkumy na simulátoru Maxxtracks? Jaké? 

5. Z některých rozhovorů vyplynulo, že je při jízdě na simulátoru více zatížená zadní 

noha oproti jízdě na sněhu. Jak to může ovlivnit metodickou řadu, kde často citujete 

snowboardovou metodiku na sněhu? 

6. V rozhovorech je také zmínka o tom, že je na simulátoru větší riziko pádů, přesto 

v metodice jste vypustili nácvik pádů a vstávání. Můžete to vysvětlit? 

7. Veřejnost, která přijde na simulátor si půjčuje vybavení nebo si nosí vlastní? A pokud 

vlastní, upravuje se nějak? 

Práce po formální a obsahové stránce splňuje požadavky, které jsou na bakalářské práce 

kladeny. Práci připouštím k obhajobě. 

 

V Praze, 28.12.2017      PhDr. Petra Fořterová, Ph.D. 

        Oponentka práce  

 


