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Na rozdíl od sportů, které se realizují na suchu, plavec prochází dlouhým procesem adaptace 

na vodní prostředí, která je spojena s rozvojem kondice a v žákovském věku především s rozvojem 

techniky daného plaveckého způsobu. Kolegyně Laštiaková se v tomto případě rozhodla zpracovat 

analýzu kraulařské techniky. 

K provedení praktické části práce, kolegyně využila plaveckou školu, v níž dlouhodobě 

pracuje.  

Pro účely analýzy plaveckého pohybu byla vybrána metoda kinematické analýzy se 

zaměřením na rozbor kvalitativního provedení kraulařské techniky. Tato metoda vyžaduje určitý 

stupeň zkušenosti, kterou kolegyně Laštiaková získala jednak ze své plavecké kariéry, v procesu 

výuky jako učitel v plavecké škole a samozřejmě v průběhu realizace bakalářské práce. Realizace 

analýzy, zpracování videa a následné hodnocení techniky není nikdy jednoduché. Do tohoto procesu 

vstupuje mnoho proměnných, které nelze vždy předem určit, a které výsledný proces zpracování 

analýzy ve větší či menší míře ovlivňuje. Z těchto důvodů pozitivně hodnotím zpracování analýzy, 

kde kolegyně nezapomněla analyzovat všechny části techniky, polohu těla, pohybový cyklus obou 

HK, pohyb DK a samozřejmě souhru. Fotografie jednotlivých chyb jsou prezentovány jak 

v sagitální, tak i transverzální rovině a poloha analyzovaného segmentu směřuje vždy kolmo z 

pohledu hodnotitele. Důležitou částí je rovněž návrh opravných cvičení, která nabízejí dostatečné 

množství informací o následném postupu.   

Jediné, co by mohlo být provedeno lépe, je velikost stříhaných fotografií a jejich kvalita a 

gramatika v částech textu, kde kolegyně analyzuje chyby. Kolegyně Laštiaková pochází ze 

Slovenska, což je zřejmě důvod, proč se s těmito chybami v textu setkáváme, i když jsem na ně 

v průběhu psaní práce poukazoval.  

  Analýza pohybu na suchu je náročná, náročnější však je provedení analýzy pohybu ve 

vodním prostředí, a i když ve svém posudku uvádím některé nedostatky, pozitivně vnímám, kolik 

nových dovedností si kolegyně Laštiaková musela osvojit. Na základě provedeného posudku a 

kontroly proti plagiátorství v programu Turnitin konstatuji, že Ema Laštiaková je schopna 

samostatně řešit a dokončit úkoly vyplývající z charakteru závěrečné bakalářské práce.  

 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s navrhovaným hodnocením velmi dobře. 

 

Otázka k obhajobě:  

1. Po zkušenostech, které nyní máte, můžete říci, která technická chyba nejvíc ovlivňuje propulzi u 

kraulu? 

2. Můžete z vlastní zkušenosti říci, zda existuje nějaké jednoduché technické cvičení, které 

ovlivňuje vícero technických chyb u kraulu?  

 

 

 

 

V Praze dne 25. 8. 2022        Mgr. Daniel Jurák, PhD. 


