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Oponovaná bakalářské (dále jen BP) se zabývá porovnáním aktivace svalů pletence 

ramenního při přímé jízdě na kajaku před a po aplikaci sportovní masáže.

BP je sestavena do 9 kapitol a ty pak jsou dále děleny desítkovým systémem. Mimo obsah je 

umístěn dvojjazyčný abstrakt charakterizující práci. Práce má celkem 51 stran, 1stranu

obsahů, 24 obrázků, 2 přílohy. V seznamu použité literatury je uvedeno 16 titulů!

BP má charakter případové studie. Jedná se o intraindividuální  polyelektromyografické 

sledování aktivity vybraných svalů při opakovaných činnostech. Činnost byla zároveň 

snímána videokamerou, synchronizovanou s EMG přístrojem.

Výsledková část a diskuse je doplněna o EMG obrazy aktivit jednotlivých svalových skupin.

V závěru autor na základě výsledků práce navrhuje provést další výzkum s větším množstvím 

probandů.

Obecné připomínky a otázky oponenta:

1. Při popisu techniky jízdy na K1 autor-specialista cituje z historicky jistě hodnotné, ale 

podle mého názoru překonané knihy Základy kanoistiky a vodní turistiky (DOLEŽAL, 

1991). Prosím vysvětlit.

2. Str. 12, přímý záběr: není popis fází přímého záběru, autor odkazuje na citovaný text, 

ze kterého popis fází vyplývá. Ve výsledcích práce s jednotlivými fázemi dále pracuje. 

3. str. 23 kapitola Charakteristika výzkumu: doporučuji u zdůvodnění výběru probanda 

„byl proveden expertní výběr…“, dále více na str. 24 Charakteristika probanda.

4. Kapitola Výsledky práce: pro přehlednost a orientaci běžného čtenáře doporučuji do 

grafů doplnit pořadí lokálních maxim v rámci sledování jednotlivých krokových 

cyklů. 

5. Obr. 18 a 19: pro přehlednost by bylo vhodné umístit do 1 grafu, případně na 1 stranu 

textu. 

6. Autor nevysvětluje význam timingu maximální aktivity sledovaných svalů pro 

výsledky práce.



7. Kapitola Diskuse by měla sloužit pro porovnání výsledků práce s již publikovanými 

prácemi v ČR i v zahraničí. Předmětem diskuse je rozbor jízdy na kajaku pomocí 

kinematické analýzy. Nejedná se o výsledek práce?

8. V textu se nachází hrubé chyby (např. str. 8,10, …48 (dvě)), dále chyby v interpunkci 

a ve skloňování (např. str. 12).

Otázky:

1.  Kdo by mohl z BP práce čerpat informace a do jaké míry je práce použitelná pro praxi?

2. Je možné v případném dalším výzkumu probandy interindividuálně porovnávat?

Závěr:

Po zodpovězení otázek a zapracování připomínek doporučuji práci jako podklad pro další 
bakalářské řízení.

V Praze dne 12. 1. 2012                                                                                Petr O. Novotný




