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Na základě pověření prof. PhDr. Antonína Rychteckého, Dr.Sc. předsedy OR doktorského 

studia kinantropologie na Univerzitě Karlově ze dne 15.12.2011 předkládám posudek výše 

uvedené doktorské disertační práce ve studijním oboru „Kinantropologie“.  

 

1. Aktuálnost zvoleného tématu 

Téma disertační práce je velmi aktuální, jedná se o studii aplikovaného výzkumu ke zlepšení 

výkonnosti ve vrcholové kanoistice - vodním slalomu. Rozvoj tohoto sportovního odvětví 

zejména po jeho trvalém zařazení do programu olympijských her není možné dále rozvíjet bez 

vědeckého poznání a  hledání nových metod nejen každodenního základního sportovního 

tréninku, ale dalších aspektů, které vrcholový výkon mohou významně ovlivnit.  

 

2. Charakteristika a obsah práce 

Disertační práce je členěna do 7 kapitol a obsahuje 144 stran včetně obrázků, tabulek a grafů. 

V úvodních třech  kapitolách je proveden rozbor základních teoretických východisek k řešení 

zvoleného problému, dále zhodnocen současný stav problematiky a nastíněna metodologie 

řešení dílčích problémů 

Nejobsáhlejší částí práce je kapitola pět kde je rozvedeno vlastní řešení dílčích problémů (v 

předložených 9 publikovaných článcích publikovány v českém i anglickém jazyce; 

impaktované a recenzované články), které byly postupně vypracovávány v období 



doktorandského studia k dílčím problémům aspektů ovlivňujících vrcholné výkony vodních 

slalomářů.  

 

Z přiloženého výčtu odkazů na literaturu a i z práce samotné je patrné, že doktorand 

prostudoval při řešení problematiky poměrně značný rozsah odborné literatury. Úroveň 

rozboru současného stavu problematiky jak je uvedena v kapitolách 2 a 4 jasně vystihuje 

podstatu řešených problémů. Práce je členěna účelně a přehledně ve shodě s její strukturou.   

 

3. Výsledky disertační práce a splnění cílů 

Jako hlavní cíl práce si doktorand stanovil „Objektivizace výkonových aspektů pro vrcholový 

sport s praktickým dopadem na vybrané sportovní odvětví – vodní slalom“. Pozn. Autor 

posudku takto hlavní cíl pochopil. Vytčený hlavní cíl doktorand splnil a dokumentoval v obou 

částech práce – vlastní rozbor a závěry a dále v části Soubor publikovaných prací.  

Výsledky práce jsou dobrým základem pro jejich využití nejen v rámci aplikovatelnosti pro 

sledované sportovní odvětví, ale i pro další sportovní odvětví.  

Vysoce lze hodnotit i skutečnost, že vlastní práce, ale i publikace byly podporovány 

výzkumným záměrem MŠMT č. MSM 0021620864. 

 

4. Dotazy a připomínky 

Před formulováním svých připomínek bych chtěl podotknout, že nejsou zásadními výtkami 

k práci, ale hlavně námětem k diskuzi, či navazující práce disertanta: 

 Formální nedostatky – v seznamu literárních odkazů není uveden u časopisů ISBN 

nebo ISSN; totéž schází i u některých z 9 stěžejních publikací včetně roku vydání 

např. článek pořadové číslo 5.3, 5.4 

 Str. 11 a 12 – jsou grafy 1 a 2 pro stejnou kategorii K1M a K1Ž? Jak vysvětli rozdíly 

mezi nimi, i když nejsou dramaticky významné? Jak se testovala technika jízdy – jaký 

jí byl přiřazen ukazatel? 

 Str. 18 – je tvrzení uvedené v práci „…u kajaku je výhodnější nižší hmotnost dolních 

končetin pro lepší vyvážení kajaku“? Kam se přesunuje těžiště soustavy? Co stabilita 

– významný prvek pro klidnou a bezpečnou jízdu na divoké vodě? 

 Somatické faktory jsou jistě jedním ze základních parametrů předurčujících vhodnost, 

či nevhodnost jednotlivce pro špičkový výkon a tak tomuto parametru je věnována 

vždy velká pozornost již i při výběru talentů. U sledovaného sportovního odvětví – 



vodní slalom – neměly by být základní faktory doplněny o dodatečné „podpůrné“ 

vycházející s faktu, že vodní slalom je také závislý na technických prostředcích – loď, 

pádlo, atd. Neboli – není vhodné sledovat i délku pádel, šířku a délku listů pádel, 

výšku sezení v lodi? Mohou tyto prvky eliminovat tělesné somatické „handicapy“? 

 Str. 140 – Je správná formulace – „Výrazná asymetrie byla prokázána u kajakářů, 

ovšem bez vlivu, zda používají pravého či levého pádla“? 

 Str. 141 – Proč je uváděna pouze trať ve Špindlerově Mlýně jako důkaz imaginace 

závodníka….? Nebylo vhodnější uvést v závěrech zevšeobecňující údaj? 

 Str. 143 – kognitivní a somatická  úzkost vodních slalomářek se srovnávala se 

závodnicemi jiných sportovních odvětví. Kterých? 

 

5. Hodnocení disertační práce 

Předložená disertační práce PhDr. Milana Bílého má dobrou odbornou úroveň. Může se stát 

podkladem pro další pokračování ve výzkumu výkonových aspektů vrcholových sportovců. 

Autor prokázal znalost problematiky a dále prokázal schopnost vlastního systémového a 

tvůrčího přístupu k samostatné výzkumné práci.  

 

Práce splnila vytčené cíle, a proto doporučuji předloženou práci přijmout k obhajobě a po 

úspěšném obhájení doporučuji udělit PhDr. Milanu Bílému akademický titul Ph.D. 

 

 

V Praze……………. 

 

       Prof. Ing. Jaroslav Pollert,DrSc 

 


