
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Adama Kubišty 

 

Bakalářská práce Adama Kubišty „Porovnání jízdy na snowboardu na simulátoru a sněhu“ 

obsahuje 76 stran včetně 12 stran příloh. 

V práci je 15 obrázků především z vlastního zdroje, 4 tabulky, seznam použité literatury 

obsahuje 21 zdrojů, z toho 8 zahraničních. 

 

V předložené práci se autor pokusil vypracovat metodiku jízdy na snowbaordovém simulátoru 

Maxxtracks a porovnat techniku jízdy na simulátoru s technikou jízdy na sněhu. Využil tak 

svoje zkušenosti z praxe ve sportovním centru. 

 

Předložená práce má některé formální nedostatky. Tisk je proti doporučení na obou stránkách 

listů, v seznamu literatury nejsou odděleny tištěné publikace od elektronických zdrojů. 

Některé vyjadřování ve větách je nepřehledné (viz str. 22, 2. odstavec), překlepů je minimum. 

Citace autorů je podle normy s minimálními nedostatky. V seznamu použité literatury chybí 

citace zdroje Ski-simulator.com, 2017. Chybí název hlavní kapitoly Výsledky práce. Z této 

kapitoly by bylo vhodnější přeřadit popis simulátoru Maxxtracks do kapitoly Metodika. 

Tabulka na str. 59 je nepřehledná. Přehlednější by bylo zařazení shodných prvků v řádcích 

proti sobě a zároveň postrádám důvod, proč je zde i základní řezaný oblouk, který do 

popisované metodické řady vůbec nebyl zařazen.  

 

Po obsahové stránce se jeví v teoretické části nedokončená kapitola Historie, která končí 

v podstatě rokem 1998. Od té doby došlo k dalšímu vzniku a zániku snowboardových 

organizací a dalších skutečností. V kapitole Technika a metodika jízdy na sněhu se autor opírá 

vesměs o jednoho autora, Dvořáka (2014), částečně o Straková a kolektiv autorů (2011). 

Podrobnější analýze by prospěly i jiné metodické publikace, např. Binter (2012).  

Při tvorbě vlastní metodické řady pro jízdu na simulátoru se autor vhodně držel již dříve 

popisovaného postupu při metodice na sněhu podle jednoho autora (Dvořák, 2014). 

Nedostatečně se jeví kapitola Porovnání snowboardingu na simulátoru a sněhu. Zde bych 

očekával podrobnější popis odpovědí všech respondentů, ne jen vybraných na určitou otázku. 

Tato část je ke škodě celé předložené práce velice stručná. Některé otázky (1 a 2) se netýkají 

zkoumané problematiky, spíše by se odpovědi na tyto otázky více hodily do kapitoly 

Metodika k charakteristice sledovaného souboru respondentů.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Podle čeho byla volena témata jednotlivých otázek pro dotazované osoby? 

2. Popište důvody, proč nelze do metodické řady zařadit prvek sesouvání a jízda šikmo 

svahem  

3. Popište důvody, proč nelze do metodické řady zařadit prvek smýkaný oblouk 

s odlehčením vzhůru.  

4. Proč nelze procvičovat průpravu na řezané oblouky? 

 

 

 

 

Doporučuji práci Adama Kubišty k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 27. 12. 2017       vedoucí práce 

         PaedDr. Tomáš Gnad  


