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Cílem předložené bakalářské práce (dále jen BP) bylo provést deskripci současného pojetí 

techniky pádlování na sjezdovém kajaku a vytvořit pomocí videoukázek metodický materiál pro 

osvojení a zdokonalení techniky pádlování. 

Textová část obsahuje 34 stran textu, 19 titulů relevantních zdrojů. Součástí BP jsou 

videoukázky pro názornou představu techniky pádlování na sjezdovém kajaku.  

   

 Celkové hodnocení práce známkou  I.  2.  3.  4.  

1.  Formulace cílů práce  X     

2.  Metodika zpracování    X  

3.  Práce s daty a informacemi    X  

4.  Celkový postup řešení    X  

5.  Teoretické zázemí autora    X  

6.  Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)    X  

7.  Práce s odbornou literaturou (citace, norma)    X  

8.  Úroveň jazykového zpracování    X  

9.  Přesnost formulací a práce s odborným jazykem    X  

10.  Formální zpracování - celkový dojem    X  

11.  Splnění cílů práce    X  

12.  Závěry práce a jejich formulace    X  

13.  Odborný přínos práce a její praktické využití    X  

14.  Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce   X   

  

Připomínky: 

V teoretické části jsou kapitoly, které se příliš nevztahují k dané problematice (viz historie 

kanoistiky). Některé kapitoly jsou poněkud chaotické až zmatené, objevují se v nich pasáže, 

které měly být uvedeny v kapitolách jiných (viz např. kap. Úvod, Taktika, Technika záběru 

vpřed). Někde jsou zařazeny citace, které se netýkají popisovaného problému (viz str. 10). 

Některé kapitoly by naopak mohly být obsáhlejší, například technické faktory ve struktuře 

výkonu ve sjezdu, apod. Ve videoukázkách postrádám kvalitní analýzu, kterou program 

Dartfish umožňuje i s popisem klíčových míst.    

 

Dále: 

- Na obr. č. 3 není znatelný rozdíl mezi modely K1. 

- Obr. č. 5 neodpovídá textu. 

- Je na obr. č. 11 horní paže ve správné poloze?  

- Na str. 15 – 16 nerozumím údajům o frekvenci pádlování. 

- Tvrzení na str. 16, že se jedná o sport acyklický, je nesmyslné. 

- V citaci Strnadové na str. 17 je uvedeno, že záběrová paže je mírně pokrčená, oproti 

tomu v citaci na str. 21 je uvedeno, že je propnutá? 



- Na str. 29 je chybně uvedeno, že přitažení se provádí nezáběrovou plochou. 

- V seznamu literatury chybí tituly některých v textu citovaných autorů. 

  

Závěrem: 

Téma závěrečné práce bylo vybráno studentem samostatně na základě jeho zkušeností 

vrcholového závodníka ve sjezdu na divoké vodě. 

Autor během zpracovávání bakalářské práce sice projevil schopnost samostatně řešit popisovanou 

problematiku a konzultoval další postup, ale nedokázal bohužel některé podněty vedoucího práce 

zapracovat a realizovat. Dále je třeba konstatovat, že podcenil časovou náročnost tvorby 

studie. Její včasnější předložení vedoucímu práce by jistě odstranilo mnohé připomínky. 

Z finální podoby, zejména obsahové stránky práce jsem zklamaný, očekával jsem jinou finální 

podobu. Domnívám se, že přínosem pro trenéry a závodníky bude studie až po důrazném zapracování 

připomínek vedoucího a předpokládám i oponenta práce.  

Programem Turnitin bylo nalezeno 16% shody, většinou formálního charakteru. V systému 

Theses byla zaznamenána menší než 5% míra shody s 13 dokumenty, které řešily obdobnou 

problematiku. 

. 

Otázka k obhajobě:  

Vysvětlit energetické výdaje při jednotlivých fázích záběru znázorněné na obr. č. 8, jsou tyto 

údaje správné? 

S přihlédnutím k samostatnosti při řešení práce i přes uvedené nedostatky, doporučuji bakalářskou 

práci Matyáše Zierise k obhajobě. Její konečné hodnocení provedu až po obhajobě 

  

V Praze dne 15. 8. 2020            PhDr. Milan Bílý, Ph.D. 

        

  

 

 
 


