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Práce se zabývá srovnáním  kanoisty při jízdě na kajaku na vodě s pohyby na 

trenažéru v bazénu  s přihlédnutím k pohybovému vzoru Vojtovy reflexní 

lokomoce. Práce  je uvedena  teoretickým rozborem volního pohybu  od 

ontogenetického vývoje až  do dospělého sportovního pohybu  po stránce 

morfologické i  kineziologické se zaměřením na pohybovou funkci pažního 

pletence a trupu   při  jízdě na kajaku jak na řece tak i na  krytém trenažéru se 

záměrem najít rozdíl mezi oběma typy pohybu. Této úvodní kapitole je 

věnováno,  větší část  celé práce. Výzkum pohybů je proveden povrchovou 

EMG.Hodnocení získaných EMG křivek  je založeno  na hodnocení fázového 

posunu dvou křivek vyhodnocených počítačem což je metoda podstatně 

zlepšující  hodnocení časových parametrů zkoumaných svalů   V závěrečné  

diskusi  kritizuje autorka  věcně naměřená data .  V citaci je uvedena řada autorů 

domácích i zahraničních a opírá se  o Pražskou kinesiologickou školu včetně 

Vojty a jeho následovníků.  

  

Při analýze  pohybu kajakáře  vychází autorka z  geneticky fixovaných 

lokomočních  vzorů, které popisuje Vojta ve své reflexní lokomoci. Tyto vzory   

neodporují  genetice, ale nejsou  dosud  akceptovány některými   tradicionalisty 

V kinesiologii  připisuje autorka řídící roli pohybu  nervové soustavě a 

připomíná podstatný vliv sensorické aference  jak smyslové tak i proprioceptivní 

na průběh  i výkon pohybu a  zahrnuje do svého pohledu  i  pohybovou 

koordinaci uvnitř svalových smyček a řetězců.  Sensorická aference, které se 

v pohybové mechanice věnuje spíše okrajová pozornost,  dovede vysvětlit 

fenomen známý  veslařům i kajakářům  nazývaný  cit pro vodu, který umožňuje  

vnímat  propriocepcí  drobné zvlnění vodní hladiny  při jízdě a tomuto zvlnění 

přizpůsobit směr pádla a tím dosahovat nejlepšího možného výkonu.    Přesnou   

adaptaci mozku na  aferentní proprioceptivní signály z ruky ovládající pádlo  

nelze  mechanickým měřením hodnotit, přesto však existuje a  dokonce  na ni 

závisí špičkový výkon kajakáře  a výkonní sportovci o něm dobře vědí, ale není 

bohužel dán každém stejnou měrou, protože pohyby každého  sportovec reagují 

individuálně na stav prostředí   Autorka   doporučuje využívaní moderních 
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poznatků neurověd při  řízení pohybu jak při pohybové reedukaci v rehabilitaci 

tak i při v při tréninku sportovních pohybů pro  dosažení  špičkového výkonu 

který nezáleží jenom na fyzické  síle,  ale   i na dokonalé koordinaci  všech svalů 

participujících na sportovním výkonu ,která  zaručuje vyšší výkon  při nižší 

zátěži  pohybové soustavy. Po stránce technické je výzkumná práce provedena 

na současné úrovní.  Signály jsou zpracovávány a vyhodnocovány  

počítačovými programy  s  ohledem nejen  na amplitudu a  četnost  snímaných  

akčních potenciálů, ale i na  fázový posun snímaných  křivek.  Ze závěru 

hodnocení EMG aktivity vyplývá, že je patrný rozdíl svalové aktivity při jízdě 

na vodě od jízdy na trenažéru. Tento rozdíl je  však průkazný pouze pro  m. 

serratus ant. u všech probandů,  což  opravňuje pravdivost předpokládané 

hypotézy. Z různé aktivity  záznamů  m.serratus ant. Při obou typech pohybů 

vyplývá poznatek  o významo  funkce lopatkových  svalových smyček pro 

přenos síly paže  na trup a tím na pohyb lodi.  O významu lopatky píše ve své 

disertaci Krobot u hokejistů, u kterých je rovněž důležitá práce horní končetiny 

a  je nutná nejen stabilizace lopatky ale dokonce   výkon závisí i na tvaru 

lopatky. Při výběru svalů  pro hodnocení koordinace  je  proto třeba respektovat 

vedle posturálních stabilizačních svalů především svaly lopatkových smyček jak 

to vyplývá z kinesiologických poznatků . Určitým omezením je  pouze7 

disponibilních  kanálů  daného přístroje. Práce ukazuje, že polyelektromyografie 

je  důležitým parametrem pro hodnocení pohybové koordinace, která má  

značný podíl  na špičkových výkonech ve sportu. Stanovená   hypotéza byla sice  

splněna  ale omezená velikost souboru  umožňuje hodnotit pouze tendenci a 

nelze dělat  spolehlivý závěr. Proto je nutno dále pokračovat aby se tendence 

potvrdila. Práce je dobře člena  a graficky  přehledně dokumentována   

  

Závěr  

Předložená disertační práce obsahuje  ve své rozsáhlé  úvodní částí řadu nových   

a použitelných kineziologických poznatků, kterých se používá  v rehabilitaci 

pohybových poruch a  měly by se používat ve  větší míře i ve sportu, kde se 

dosud cení více  silový  přístup.  Přesné citace autorů jsou odlišeny italikou 

v uvozovkách  takže autorčin text je původní.  Pokud jde o vědecký přínos  

odpovídá  práce zcela požadavkům pro dosažení  vědecké hodnosti Phd.protože 

přináší nové poznatky a ukazuje směr dalšímu výzkumu a proto ji doporučuji 

k přijetí a hodnotím ji jako výbornou a poznatky by se měly ve stručnosti 

publikovat v odborném tisku      
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