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 Deklarovaným cílem disertační práce je porovnat z kineziologického hlediska dvě formy 

specifického sportovního pohybu, záběru vpřed na kajaku, a to s využitím povrchové 

elektromyografie. Zhodnotit koordinaci a charakter svalové aktivity vybraných svalů, zapojených při 

pádlování na sjezdovém kajaku, a porovnat hodnoty naměřené při jízdě na klidné vodě a při jízdě 

v pádlovacím bazénu. To vše s tím, že výsledky by mohly vést k jinému pohledu na využívání dosud 

zaběhnutých tréninkových metod a vnést nový náhled na trénink specifického pohybu. 

 

 Studie stanovený cíl naplnila. Je zřejmé, že se autorce podařilo zvolit vedle proveditelné 

metody též vhodné svalové skupiny, které jsou dominantní pro studovaný specifický pohyb a současně 

svou lokací umožňovaly elektromyografické měření prostřednictvím dostupné technologie realizovat. 

Hlavními důkazy jsou objektivní údaje získané měřením na dostatečné množině testovaných jedinců. 

Výsledky práce jsou jednoznačně přínosem, protože závěry prokázaly rozdílnost dvou zkoumaných 

pohybů z kineziologického hlediska. Rozdíly jsou velmi zřetelně popsané. Využití získaných poznatků 

je relativně jednoduše aplikovatelné v tréninkových metodách ve sjezdu na divoké vodě i v rychlostní 

kanoistice. Přístup k tréninku v pádlovacích bazénech lze na základě potvrzených zjištění korigovat. A 

to jak pro trénink kajakářů podle výkonnostní úrovně, tak pro sportovní přípravu různých věkových 

skupin. Výstupy měření současně přinášejí výzvu, jak pádlovací bazény technickým řešením 

uzpůsobit tak, aby simulace specifického pohybu byla kineziologickým charakterem co nejbližší 

pohybu při jízdě na vodě. Toto však nebylo primárním cílem předkládané práce. Hypotetické řešení 

jakožto odpověď na otázku, zda lze nahradit specifický pohyb jinou tréninkovou metodou, se jeví jako 

úkol k samostatnému řešení.  

  

 Formální stránkou předkládaná práce splňuje parametry disertační práce. Předložený 

spis má 97 stran textu, 12 stran přílohy včetně kinogramů a grafů. Členění dizertačního spisu 

a práce s citačními zdroji vycházejí z požadavků kladených na daný typ závěrečné práce 

Autorka pracuje s 94 citačními zdroji, domácích i zahraničních. Výjimečně se vyskytují 

nepřesnosti v abecedním řazení (3, 73). 

 

 K obsahové části lze uplatnit některé připomínky, které však vypovídací hodnotu 

měření, použité metody, způsob analýzy a tím i zjištěné závěry nemohou zásadním způsobem 

zpochybnit. Teoretická část v dostatečném rozsahu analyzuje zkoumaný specifický pohyb, 

jeho kineziologický charakter, funkční propojení svalových skupin při zkoumaném pohybu i 

metody elektromyografického měření včetně zpracování získaných dat. Provedená měření 

přinesla potřebná data, která byla následně analyzována standardně používanými metodami. 

 Zapracováním některých dalších možných uplatnitelných parametrů do metodiky 

studie  by  mělo za  následek  značné zvýšení  pracnosti  a  ekonomické náročnosti, a tím i její  



 

proveditelnosti. Nelze proto tuto skutečnost považovat za zásadní nedostatky předkládané 

práce nebo za faktor, který snižuje kvalitu studie. Mohlo by se teoreticky jednat například o 

tenzometrické měření, které by pomohlo určit parametry pádla použitého pro měření hodnot 

v pádlovacím bazénu. Identický charakter záběru při obou měřeních, jeho silový průběh a 

frekvence pádlování by přispěl k získání objektivnějších dat. Na druhou stranu nelze 

s určitostí konstatovat, zda by tato draze získaná objektivita nebyla eliminována všemi 

známými chybami měření primárně zjišťovaných hodnot. Dále rozbor rozložení sil na pádle 

při záběru vpřed na kajaku pracuje pro případ této studie s dvojrozměrným výkladem 

působení sil, přičemž je zřejmé, že i v případě přímého záběru vpřed se uplatňuje třetí rozměr, 

tedy síla kolmá k ose lodi, rovnoběžná s hladinou. Tento fakt je potřeba zmínit proto, že by 

mohl teoreticky ovlivnit získaná data z měření v případě, že šířka lodi v místě začátku 

přímého záběru, u kajaku použitého pro měření na vodě a u kajaku v pádlovacím bazénu, 

bude významně rozdílná. Přesto, že v textu tento parametr zmíněn není, je z fotografií v 

přílohách patrné, že autorka využila k měření v pádlovacím bazénu takový způsob umístění 

probanda v kajaku, aby tato potenciální chyba byla eliminována na minimum.  

 Relativně krátký závěr práce, případně samostatný odstavec diskuse, mohl přinést i 

rozsáhlejší doporučení, vycházející ze zjištěných skutečností. Například jak prokázané 

hypotézy, tady odlišný kineziologický charakter pohybu při používání pádlovacího bazénu 

jakožto tréninkového prostředku, v praxi efektivněji využít. Závěr pouze striktně konstatuje, 

přesně podle zadaného cíle práce, jak jej nelze použít.   

  

 Do diskuse k obhajobě předkládám následující otázku: 

Jevilo se po analýze naměřených hodnot jako užitečné uskutečnit měření také v pokročilejší fázi 

únavy? Proč byla tato alternativa předem vyloučena s uvedením obav o zkreslení naměřených 

výstupů ? 

 

Závěr: Klady práce, její ojedinělost v daném sportovním odvětví, jasně převažují nad drobnými 

nedostatky. Práce je má vysoký standard především prokázáním zjištěných skutečností, o kterých 

jsou vedeny diskuse v empirické rovině. Přináší nové poznatky, ze kterých lze vycházet při 

koncipování sportovního tréninku kajakářů. Doporučuji ji k obhajobě, protože splňuje nároky 

kladené na vědeckou disertaci. Po úspěšné obhajobě ji považuji za základ udělení vědeckého 

titulu v oblasti kinantropologie. 
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