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Předložená diplomová práce pojednává o zajímavém tématu, které 

nastiňuje možnost začlenění pohybově hendikepovaných do „běžného“ 

života. Jachting je komplexní činnost, při které musí člověk zvládat na 
poměrně vysoké úrovni řadu dovedností sloužících k ovládání, přípravě a 

opravě lodí. V neposlední řadě je soutěžní jachting reprezentován řadou 
dovedností z pohledu taktiky a techniky plavby.  

Práce je zajímavá a porovnává technická řešení v ovládání lodi u dvou 
pohybově hendikepovaných jachtařů. Komparativní případová studie 

poukázala a odůvodnila hlavní rozdíly mezi oběma probandy. Výsledky 
jsou kvalitně zpracované a umožňují vhled do problematiky i 

nezasvěceným čtenářům.  
Přesto, že se mi práce líbí, je nutno poukázat na některé věcné a 

stylistické prohřešky:  
 V práci se velmi často objevuje nadměrné používání zájmen (tato, tyto, 

tohoto apod.) kapitola Závěr, Diskuse 
 Používání stejných stylistických obratů str. 66 ..dá se tedy říci. Zde je 

nadbytečné i příslovce tedy. 
 Některé věty jsou špatně stylisticky sestavené str. 56  
 Použití nespisovných slov str. 56 plac  

 Překlepy str. 17 INRU místu IYRU, str. 64. Dtahnout místo dotáhnout, 
vikink místo kiking apod.  

 V práci se objevují i věcné nedostatky str. 9 Cunningham je pouze oko 
pro napínání předního líku plachty, definice Kikingu mi přijde 
nedostatečná 

Kormidlo je asi nějaká součást lodi, protože směr můžeme měnit i 
náklonem; Ré – je obrat proti větru, Návětrná loď asi nechytá vítr, ale 

její postavení je …, Sálingy – jsou kovové výztuže mezi stěžněm a 
upínačkou; Šekl je třmen  

 trup lodě 2,4 není vyroben z GRP, ale starší modely jsou vyrobeny ze 
sedvičové konstrukce laminátu a PUR pěny a loďě vyrobené po roce cca 
2009 jsou vyrobeny z Sorviku.  

 na str. 25 – pravidlo 2 je dle definice pravidel závodního jachtingu 
nepřesné, protože loď má plachy na větru zleva či zprava.  

 Str. 61 jestliže je napsána velikost 110%, pak je nutné vědět, co je 100%.  
 

Práci doporučuji k obhajobě.  

Otázky k obhajobě – proč plují lodě 2,4 při soutěžích pouze na okruhu 
v systému karusel? Co to je dle autorky RET?  
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