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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 Hájek se v tomto případě 

rozhodl zpracovat analýzu znakařské techniky. 

Práce s literárními zdroji a citacemi v teoretické části je na dobré úrovni. K provedení 

praktické části práce, kolega využil domluvenou spolupráci s plaveckým klubem SK 

Motorlet.   

Pro účely analýzy plaveckého pohybu byla vybrána metoda kinematické analýzy se 

zaměřením na rozbor kvalitativního provedení znakařské techniky. Tato metoda vyžaduje 

určitý stupeň zkušenosti, kterou kolega Hájek získal jednak ze své plavecké kariéry, krátké 

kariéry trenéra a samozřejmě v průběhu realizace bakalářské práce. V průběhu zpracování 

práce se však kolega nevyvaroval určitých chyb, které se při kinematických analýzách 

stávají. V tomto případě kolega zapomněl analyzovat pohybový cyklus pravé HK. Levá HK 

je naopak zpracována podrobně, jak v sagitální, tak i v transverzální rovině. Na druhou 

stranu musím kolegu pochválit za přípravu fotek pro analýzu, které vždy vystihují danou 

chybu a jsou zpracovány tak, že poloha analyzovaného segmentu směřuje kolmo z pohledu 

hodnotitele.   

  Kladně hodnotím i text zpracovávající opravu chyb po intervenci, kde kolega popisuje, 

které chyby se podařily odstranit a které ne. V souvislosti s technickými chybami, které se 

nepodařilo opravit, by bylo vhodné navrhnout další cvičení, které by danou chybu mohlo 

odstranit.   

 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 Hájek musel osvojit. Na základě provedeného posudku a 

kontroly proti plagiátorství v programu Turnitin konstatuji, že Vojtěch Hájek 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. Mohl byste popsat, která část výzkumu pro Vás byla nejobtíženější? 

2. Co si myslíte o procesu hodnocení techniky dětí pomocí modelové techniky, má to pro 

trenéra i dítě význam?   

 

 

 

 

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


