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Technika ve vodním slalomu se, podobně jako v případě jiných multifaktoriálních sportovních 

disciplín, vyvíjí nepřetržitě. Od posledního důkladného přehledového zpracování základní 

techniky uplynulo již 12 let. Bylo tomu tak těsně po zásadní změně pravidel, která umožnila 

zkrácení lodí ze 4 na 3,5m. Tím se výrazně změnily jízdní vlastnosti lodí, v důsledku čehož se 

dynamicky proměnil i samotný výkon a ten determinující technika závodníka.  

 

Formální zpracování práce je na dostatečné úrovni. Je zpracována na 54 stranách. Bylo při ní 

využito 10 českých literárních titulů, 2 zahraničních titulů a 8 internetových zdrojů. Omezené 

použití literárních zdrojů, především potom těch zahraničních, pokládám za nejvýraznější 

nedostatek předkládané práce. Nedostatek lze shledat také v členění kapitol práce, které není 

v souladu s pokyny FTVS. I přes netypičnost členění hlavních kapitol práce mu ale nelze 

vytknout nedostatky v přehlednosti. Za problematický lze také považovat nedostatečný rozsah 

některých kapitol. Nedostatečný rozsah je znatelný především v kapitole pojmenované Diskuse a 

závěry. Nelze si nevšimnout také některých formálních chyb učiněných při formátování 

výsledného textu.  

 

Je ale nutné si uvědomit, že bakalářská práce nebyla vypracována pouze jako samotný text. 

Zásadní, nosnou částí práce je obsáhlý soubor videí. V něm bylo použito 40 demonstrativních 

průjezdů brankami. Těchto 40 průjezdů bylo ovšem vybráno, jak autor tvrdí, z celkového 

množství 4620 shromážděných průjezdů. Právě tuto část práce je nutné ocenit. A to jak z hlediska 

vědeckého, tak především z hlediska praktického. Videa mohou být výraznou pomocí v technické 

přípravě mladých sportovců. Zachycují převažující většinu dovedností, jejichž precizní zvládnutí 

je na výkonnostní úrovni zcela nepostradatelné. Přesto, v posledních letech se můžeme setkat 

s několika modifikacemi například u závěsu. Zachycení těchto modifikací mi chybí jak v psané, 

tak i vizuální formě práce.  

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaké změny v technice považujete v porovnání s rokem 2006 za nejzásadnější?  

2) Co zásadně ovlivnilo vývoj techniky v posledních 10 letech a jaký vývoj lze predikovat 

do budoucna?  

3) Domníváte se, že by na základě předkládané práce mohl být vytvořen podobný webový 

metodický portál, jakým disponuje britská kanoistická unie?  

 

Bakalářskou práci Pavla Foukala, doporučuji k obhajobě. 

V Praze dne 10.1.2019      Mgr. Jan Busta 



 

 

 

 


