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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 rozvoj techniky daného plaveckého způsobu. Kolega Hnyk se v tomto případě 

rozhodl zpracovat analýzu kraulové techniky, která svým způsobem patří mezi nejnáročnější.  

Práce s literárními zdroji a citacemi v teoretické části je na dostatečné úrovni. 

K provedení praktické části práce, kolega využil spolupráci SK Motorlet a to v rámci 

odborné praxe.   

Samotná realizace analýzy pohybu vyžaduje postupovat metodicky a pečlivě, což jsme 

rozebírali v konzultacích během přípravy práce, ne vše ale bylo provedeno na 100 %. Týká 

se to například výběru částí techniky z natočeného materiálu. V části analýzy horních 

končetin kolega prezentuje na více fotkách záběrovou fázi pravé HK v sagitální rovině, levá 

HK je zde zastoupena jen jednou fotkou. K potvrzení chyby na HK by bylo rovněž vhodné 

do souboru fotek vložit i pohled z čela v transverzální rovině, aby byla diagnostikovaná 

chyba pro plavce přehlednější. V tomto případě by návrh cvičení k opravě zjištěných chyb 

mohl být přesnější. Rovněž na některých fotkách vidíme, že nebyl dodržen kolmý směr 

pohledu, což může zkreslovat polohu analyzovaného segmentu.  

  Pozitivní je, že po první analýze techniky byla provedena intervence s cílem odstranit 

zjištěné chyby, na kterou navázala další analýza techniky, se zaměřením na zjištění 

úspěšnosti navrhovaných technických cvičení. Jejich popis se zaměřuje jak na opravenou, 

tak i  neopravenou techniku. V souvislosti s technickými chybami, které se nepodařilo 

opravit, by bylo vhodné ještě navrhnout nová cvičení, která by mohla být v dalším procesu 

zlepšování techniky efektivnější.  

 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 kolega Hnyk musel osvojit. Na základě provedeného posudku a 

kontroly proti plagiátorství v programu Turnitin konstatuji, že Tomáš Hnyk je schopen 

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. Musel jste v průběhu zpracování práce, korigovat některé vaše názory na opravu techniky? 

Napadlo Vás nějaké nové cvičení, které by lépe korigovalo analyzovanou technickou chybu? 

2. Po zkušenostech s provedením videozáznamu plavce na bazénu můžete říci, zda je vhodné 

realizovat natáčení ve dvou nebo jedné osobě? Jaká jsou negativa a pozitiva.    

 

 

 

 

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


