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Cílem předložené diplomové práce bylo analyzovat závodní jízdy nejlepších kajakářů při vrcholných
závodech ve vodním slalomu z hlediska četnosti použití jednotlivých typů záběrů i způsobů průjezdů
povodných a protivodných bran a určit procentuální zastoupení hnacích a řídících záběrů v závodní
jízdě nejlepších kajakářů.
Obsahuje 119 stran textu, včetně obrázků, tabulek a grafů. Je uvedeno 42 titulů použité literatury,
z toho 7 zahraničních a 6 internetových zdrojů.
Celkové hodnocení práce známkou

I.

2.

3.

4.

1. Formulace cílů práce
X
2. Metodika zpracování
X
3. Práce s daty a informacemi
X
4. Celkový postup řešení
X
5. Teoretické zázemí autora
X
6. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)
X
7. Práce s odbornou literaturou (citace, norma)
X
8. Úroveň jazykového zpracování
X
9. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem
X
10. Formální zpracování - celkový dojem
X
11. Splnění cílů práce
X
12. Závěry práce a jejich formulace
X
13. Odborný přínos práce a její praktické využití
X
14. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce
X
Otázky k obhajobě:
1. Formulace výsledků práce zejména v abstraktu nevystihují dle mého názoru vše co, bylo vytvořeno.
Prosím o přesnější a podrobnější formulace.
2. Jaké poznatky může z předložené práce získat trenér mládeže?
Diplomant provedl observační metodou podrobnou analýzu závodních jízd nejlepších kajakářů ve
slalomu na divoké vodě. Získal a zanalyzoval velké množství dat z průjezdů protivodných a
podvodných bran (1692 průjezdů bran, z toho 1260 bran povodných a 432 bran protivodných, bylo
zaznamenáno 8493 záběrů). Velmi cenná je i část týkající se popisu jednotlivých technik průjezdů.
Domnívám se, že tato část si zaslouží samostatné publikování pro potřeby trenérů i závodníků. Přesto,
že práci hodnotím velmi kladně, mám závažnější připomínku k formulaci výsledků studie a to zejména
v abstraktu práce.
Autor během zpracovávání diplomové práce projevil schopnost samostatně řešit sledovanou
problematiku, pravidelně konzultoval další postup a reagoval na připomínky vedoucího práce. Při
tvorbě dokázal využít svých bohatých zkušeností vrcholového závodníka (reprezentanta ČR. Jsem
přesvědčen, že výsledky a poznatky z práce se stanou důležitou informací jak pro další výzkum, tak
zejména pro trenéry a závodníky ve vodním slalomu.
Vzhledem k tomu, že autor pravidelně konzultoval další postup, nemám k předložené práci dalších
výraznějších připomínek a splňuje požadavky kladené na tento typ práce.

Diplomovou práci Michala Buchtela doporučuji k obhajobě.
V Praze dne 5.1.2018

PhDr. Milan Bílý, Ph.D.

