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HODNOCENÍ PRÁCE: 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá komparativním hodnocením dětské techniky 
plaveckého způsobu kraul. 

Struktura práce není členěna dle běžné normy. Nejvíce je tato skutečnost znatelná 
v teoretické části. Po úvodu následuje 5 kapitol k teoretickým východiskům. Pozitivní dojem 
z práce narušuje špatné užití citací v textu a následně absence několika zdrojů v závěrečném 
seznamu literatury (např. Hoch a Černušák, 1968; Marcus a Forsyth, 2009; Bělková a kol., 1998 
atd.). Vyskytuje se zde také řada gramatických (špatná shoda přísudku s podnětem, nedokončená 
slova apod.) a formulačních chyb. V podkapitole „3.1 Odpor prostředí“ chybí vysvětlení 
k turbulentnímu proudění. Ve stejné kapitole studentka chybně uvádí termín „plavání nad 
hladinou“.  



Cíle a výzkumné otázky jsou formulovány přiměřeně k řešené problematice. Kapitola 
metodika práce je průměrná až podprůměrná. Postrádám více informací o výzkumném souboru (v 
jaké fázi osvojování plaveckého způsobu kraul probandka byla), zvolených metodách (chybí 
uvedení metody nezúčastněného pozorování), o programu Kinovea i o samotném postupu práce – 
jak sběr dat probíhal, práce s Kinoveou, jak dlouhý byl intervenční program pro korekci plavecké 
techniky, jakou měl podobu (zvolená cvičení), kdy proběhl druhý sběr dat apod. 

Výsledkovou část rozděluje bakalantka dle popisu těla a jeho segmentů u plaveckého 
způsobu kraul (poloha těla, pohyby horních končetin, pohyby dolních končetin, souhra). Pro lepší 
názornost jsou uvedeny fotky jednotlivých fází. Vzhledem k didaktickým krokům bych 
doporučovala volit korekci chyb v pořadí: poloha těla, pohyby dolních končetin, pohyby horních 
končetin, souhra kraul. Za netypické považuji provádět sběr dat s využitím plaveckých ploutví. Jde 
o přidanou plochu v oblasti dolních končetin (pohyb je usnadněn), což se následně projeví 
v celkové souhře. Takto provedený sběr dat může být zkreslený. Studentka v podkapitole sběr dat 
uvádí, že první video bylo natočeno 20. 2. 2022. Některé fotky ovšem neodpovídají stejnému datu. 
Kromě popisu chyb jsou vždy uvedena doporučovaná korekční cvičení. Popis cvičení je poměrně 
stručný. Pro lepší pochopení čtenářů bych doporučovala jednotlivá cvičení lépe popsat a vysvětlit 
(např. sculling, výchozí poloha, průběh pohybu atd.).  

Diskuse je spojena s výsledkovou částí. Studentka porovnává své výsledky s jedinou 
publikací (Čechovská, Miler, 2019). Tento zdroj je ovšem opět chybně citován. Kapitole o technice 
kraul dětí se v této publikaci věnuje Čechovská, Brtník. Citace tohoto zdroje rovněž v seznamu 
použité literatury chybí. Nabízí se také možnost porovnat dosažené výsledky se zahraničními zdroji. 
Výzkumné otázky jsou následně zodpovězeny v samostatné kapitole. Závěry jsou formulovány 
k celkovému zaměření práce.  

Seznam použitých zdrojů není seřazen abecedně, řada publikací z textu zde chybí (viz. 
výše). V příloze práce postrádám žádost etické komise a informovaný souhlas probandky, 
respektive jejich zákonných zástupců s výzkumem.  

Studentka jistě ke zpracování práce přistupovala zodpovědně. Téma je stále aktuální a je 
nezbytné, aby instruktoři plavání dokázali svým žákům nebo dospělým klientům podat adekvátní 
zpětnou vazbu o provádění pohybu. Zpětná vazba uskutečněná pomocí videozáznamů má 
v plaveckém vzdělávání pozitivní přínos.  
 

 
Otázky k obhajobě: 

 Která korekční cvičení byste volila při chybném pohybu dolních končetin v technice 
kraul? 
 

 Popište délku a průběh intervenčního korekčního programu, který jste na probandce 
praktikovala. 

 
Práci doporučuji k obhajobě.   
 
Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře až dobře.    
 
Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu ke studentce. 
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