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Cílem předložené bakalářské práce je popis techniky pádlování ve sjezdu na divoké vodě 

doplněn obrazovou dokumentací klíčových fází pohybu. Součástí je elektronický metodický 

videomateriál vypracovaný v systému DartFish. Práce je prezentována na 34 stranách textu. Dle 

přehledu literatury je v ní citováno 16 prací a 3 internetové odkazy. 

V úvodní části práce autor shrnul historický vývoj kanoistiky a charakterizoval disciplínu 

včetně jednotlivých složek výkonu ve sjezdu na divoké vodě. V další části bakalářské práce je 

rozebrána technika přímého záběru vpřed a jeho hlavní fáze, a další řídící záběry. 

Obsahově je práce spíše přehled rešerší jiných autorů. Členění často na sebe myšlenkově 

nenavazujících odstavců znesnadňuje čtení a orientaci v textu. V kapitole 4.3 je uváděna váha 

sportovce jako „zásadní faktor“ výkonu ve sjezdu na divoké vodě. Nepodložené tvrzení, vysvětlit. 

Kapitola 4.6 pojednává o specifikách závodního materiálů. Odstavec o důležitosti neporušeného 

závodního materiálu na str. 15 považuji za zbytečný, neboť se toto pravidlo týká veškerého materiálu a 

ovlivnění výkonu je více než zřejmé. V kapitole 4.7 Specifika techniky pádlování ve sprintu je 

uváděna „mezinárodní norma“ týkající se frekvence pádlování ve sprintu. Chybí odkaz na tuto normu 

a odkaz na rozsáhlejší výzkum této oblasti. Kapitola 4.7 (označeno stejně) Specifika techniky 

pádlování v klasickém sjezdu rozebírá spíše taktiku jízdy na divoké vodě. Některá tvrzení nejsou 

podložena výzkumem. Např.: “Při závodě dlouhém 16min je vhodné volit frekvenci 120 záběrů za 

minutu na kajaku…“, doložit odkaz na výzkum v této oblasti. V kapitole 5, kde jsou rozebírány 

jednotlivé fáze přímého záběru vpřed, chybí podrobnější rozpracování průběhu pohybu. Z uvedeného 

textu nejsou patrné rozdíly v technice ve srovnání s vodním slalomem či rychlostní kanoistikou, 

přestože v závěru práce je tento cíl hodnocen jako splněný. Na str. 20 je uveden graf „Energetického 

výdaje při jednotlivých fázích pádlování“ s odkazem na Barouha (2019). Domnívám se, že Barouh 

měl na mysli přenos síly následující ihned po fázi zasazení a ne přenos – fázi přenosu, tedy 

bezoporovou fázi, kterou popisuje autor práce. 

K nedostatkům patří chyby v souvislosti s citovanou literaturou. Vyskytuje se nejednotné 

označení citovaného autora. Někteří autoři citovaní v textu nejsou uvedeny v souhrnu literatury 

(Barouh, 2019; Knebel, 2012; Novosad, Neuls, 2001; Župančič Regent, 2015). V textu jsou chyby ve 

struktuře souvětí. Věty nejsou oddělovány do jednotlivých smysluplných vět. Použitý jazyk není 

sjednocen a vyskytují se neodborné výrazy „hraje to, nehraje to roli“; spousta sportů“. V textu u 

uvedeného příkladu obrázku chybí označení „č“, číslo (př. Obrázek 1). Popisy obrázků jsou 

nestandardní. Dále nacházím věcné chyby v kap. 6.3: „…přitažení lodi probíhá… nezáběrovou starou 

listu…“, v kap. 4.7 na str. 16: „… V Bourg St. Maurice... nebo v Ivrei je průtok řeky velký…loď je 

ponořena více než na mělčině…“, tvrzení je neprůkazné. Doložit tvrzení citací či výzkumem. 

Charakteristika situace při sjezdovém výkonu ve stejné kapitole: „klidná voda -…sportovec jede 

maximální rychlostí podobnou technikou jako u loděnice…“, „technika jako u loděnice“ je 

nestandardní pojem, nelze ho zobecňovat.  

 



Závěr práce shrnuje její obsah, který se skutečným obsahem koresponduje jen částečně. Věcné 

chyby nelze přehlédnout. Hlavním vytyčeným cílem v úvodu práce však bylo vytvoření metodického 

materiálu pro nácvik a stabilizaci techniky pádlování ve sjezdu na divoké vodě, jako elektronická 

příloha. Jelikož takový materiál dosud u nás nevznikl a v oblasti chybí, hodnotím přínos Bakalářské 

práce pozitivně. 

Vyjádření k plagiátorství: předložená práce byla porovnána v systému Theses.cz. Míra shody 

s jinými texty nepřekročila 5%. Systém Turnitin vyhodnotil 16% shody, obvykle formálního 

charakteru. Práce není plagiát. 

Otázky k obhajobě: 

1) Jakou roli má technika ve struktuře sportovního výkonu ve sjezdu na divoké vodě? 

2) Jaké jsou rozdíly mezi technikou rychlostní kanoistiky, vodním slalomu a sjezdu na divoké 

vodě? 

3) Jaká jakou klíčová místa techniky ve sjezdu na divoké vodě? 

 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě s výhradami. Navrhuji hodnocení Dobře. 

V případě pokračování magisterským studiem, doporučuji podrobněji rozpracovat metodickou část 

práce s použitím moderních metod při pořízení a zpracování videomateriálů. 
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