
Posudek bakalářské práce posluchače Jakuba Ryby „Variabilita techniky v atletických 
vícebojích“ 
 

               Autor v předložené práci posuzoval úroveň pohybové diferenciace u dvou 
vybraných desetibojařů rozdílné výkonnosti (str. 32).  
               V teoretické části se zabýval strukturou sportovního výkonu a sportovní techniky, 
podrobně se věnoval charakteristice a popisu modelové techniky v jednotlivých technických 
disciplínách desetiboje. 
               Způsob získání obrazového materiálu (kinogramů) digitalizací videozáznamu pro 
potřeby práce  (pro rozbor a srovnání 2 technik, vymezení uzlových bodů a individuálních 
odchylek…) je vhodný a dostatečný. Kinogramy ze skoku o tyči jsou na rozdíl od všech 
ostatních vyrobeny z videozáznamu pořízeného při soutěži, nikoliv při tréninku.  
              Výsledková část obsahuje charakteristiku sledovaných závodníků, rozbor a 
hodnocení kinogramů,  při pokusu o posouzení úrovně diferenciace pohybu a při hledání 
individuálních zvláštností se omezil spíše na výčet  chyb (výrazných i drobných) u 
analyzovaných pokusů. 
 
Připomínky: 
1.  V práci jsou gramatické chyby, např.: „Tyto nejlepší sprinteři …“- str. 10, „disciplin“ – str. 
10, 24, „..vzdálenost se nemnění..“ – str. 27, „Roli hráli i subjektivní pocity…“ – str. 57, 
vyskytují se občasné chyby v interpunkci. 
2. Poměrně často se objevují  nevhodné či nepřesné (až nesrozumitelné) formulace, např.: 
„Počátek je charakteristický visem v podstatě v pasivní poloze v odrazové pozici“ – str. 19, 
„Přechod laťky. Začíná posledním impulsem palce, který odhazuje tyč“ – str. 20, „Vrh koulí 
je jediným vrhem…….avšak častokrát jsou atletické vrhy a hody označovány jako tzv. 
vrhačské disciplíny.“ – str. 24, „dle Vomáčka“ – str. 24, „Na počátku hodnocení kinogramů je 
třeba říct,…“ – str. 49, „Obrázky A – jsou zejména nevhodně hodnoceny díky dokroku při…“  
- str. 52, „…byl proveden v pořádku.“ – str. 52, „Před zahájením srovnáním diferenciace 
pohybu…“ – str. 53, autor zaměňuje jednoznačné pojmy „doskok“ a „dopad“. 
3. Jakkoliv jsou věcné interpretace analyzovaných kinogramů převážně velice zdařilé, 
dopouští se autor některých nepřesností. Např. na str. 39 vidí příčinu nedostatečného 
převýšení v přechodu laťky a ne v předchozích fázích skoku, obr. 1b na str. 40 nezachycuje 
skokana 3 kroky před odrazem, nýbrž 2 kroky  před odrazem, podle autora z obr. 7a na str. 45 
je patrná horší kloubní pohyblivost (?) 
 
Otázky pro obhajobu: 

1. Vysvětlete pojem „diferenciace pohybu“ jako ukazatel technické vyspělosti (viz 
diskuse, str. 56). 

2. Proč má být pravá paže skokana o tyči - praváka při dokroku na odraz napjatá? Pokud 
rozlišujeme 3 druhy odrazu – naskočený, střední(optimální) a podběhnutý (viz str. 19), 
v jakém smyslu je střední odraz optimální? 

3. Lze odhadnout, zda se bude lišit technika prováděná v tréninkových a závodních 
podmínkách? 

 

Hodnocení: 

 

V Praze dne 4.9.2009 

                                                                                                 Petr Krátký 

                                                                                               oponent práce 



 

 

 

 

 


