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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Tomáše Jaroše

Bakalářská práce (dále jen BcP) Tomáše Jaroše s názvem „Vliv sportovní masáže na aktivaci svalů
pletence ramenního při přímé jízdě na K1“ je vypracována na 50 stranách textu a dvou stranách
příloh. Referenční seznam obsahuje 16 relevantních titulů, z toho čtyři zahraniční.  V práci je fakticky
zařazeno 24 vyobrazení a jedna tabulka. BcP je vybavena všemi formálními náležitostmi,
požadovanými u tohoto typu kvalifikační práce.

Autor BcP si klade za cíl seznámit se s problematikou vllivu sportovní masáže na aktivaci svalů
pletence ramenního při přímé jízdě na kajaku na divoké vodě.

Jako metodu bádání zvolila autorka intraindividuální případovou studii. Je využito povrchové
polyelektromyografie (EMG) synchronizované s videozáznamem. Nábor dat byl prováděn mimo
laboratoř v terénu. Evaluace EMG křivky byla provedena na základě fázových posunů rozhodujících
nástupů svalové aktivace. Metody práce jsou zvoleny adekvátně s cílem objektivizovat vliv masáže na
pohybovou soustavu člověka. Využití časových posunů rozhodujících nástupů svalových aktivací bych
nepovažoval za příliš vypovídající o „průměrných“  koordinačních ukazatelích, spíše v tomto věřím
fázovým posunům, tedy seřazení začátků aktivací měřených svalů na ordinální škále, čehož autor
rovněž využil.

V textu jsem nalezl několik formálních i obsahových chyb:

s. 8, odst. 3 – skupiny by měli být, poslední věta je neplatná; s. 11, předpon. odst. – pravý úhel; s. 13
– sendvičový typ lodě je něco jiného, v 1. odstavci čárky – ř. 1, 9, 16, pružnost vs křehkost? jak je to
s profily lodí pro vodní slalom? s. 14 – čárky 1, 3, kap. Pádlo, ř. 1 – kdo že to dělí pádla? 3. odst. – děti
by neměli, 5. odst. – chyba se neeliminuje, ale snižuje nebo zmenšuje; s. 15 – kap. Helma a Vesta,
čárky ř. 3, 5. citace Sedliská – Véle in Sedliská; s. 17 – LTV není v seznamu v seznamu v seznamu
zkratek; s. 18, kap.; s. 18 – kap. 2.6 Sport. masáž - neexistuje jiný zdroj než Kvapilík? s. 22 – Cíle…
zapojení pletence ramenního při záběru vpřed…; s. 23 – jsou fundovanější zdroje o EMG než jenom
Kračmar; s. 26 – na jaké straně byly měřené svaly? s. 38, tab. 1 – m. infraspinatus – 3 – 20 ??? s. 44 –
snížení aktivizace m. pect. maj. – antigravitační sval!!! s. 47 – opakování chyby z cíle práce – zapojení
svalů při čem? s. 48, 3. odst. – následnému, 4. odst. – svaly relaxoval, 6. odst. – zapojili. Nerozumím
poslední větě.

Otázky na autora:

Jaké jsou příčné profily lodí a jak jsou zastoupeny v základních soutěžích?

Je možné na základě měření jednoho probanda formulovat větu „Na základě tohoto měření bude
možné vyslovit závěr o prospěšnosti sportovní masáže před závodní jízdou kajakáře?“
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Závěr:

Autor BcP splnil formální i obsahové nároky kladené na tento typ kvalifikační práce. Na bazální úrovni
pochopil principy vědecké práce a během zpracování projektu se výrazně přiblížil kritickému pohledu
na vlastní výsledky.

Autor BcP pracoval zcela samostatně a pečlivě. BcP doporučuji k obhajobě a vzhledem k překlepům a
formálním chybám doporučuji hodnotit stupněm dobře.

doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc,

vedoucí bakalářské práce

V Praze 16. ledna 2012


