
Posudek diplomové práce posluchače Dominika Špiláčka „Technika v atletických vícebojích“ 
 
           Diplomant přistoupil k řešení zadaného úkolu  vybaven osobní zkušeností s víceletou 
sportovní přípravou v samotném atletickém desetiboji. Hlavní stanovené cíle a úkoly (viz str. 
45) – odhalení chyb v technice posouzením  vlastních a vlastnoručně sestavených kinogramů, 
které vytvořil digitálním zpracováním vybraných videozáznamů, splnil. Odhalování 
nedostatků a případných předností řešil srovnáním dvou kinogramů ve sledovaných 
disciplínách desetiboje. Na další, spíše zamlženě definované cíle (nebo úkoly) – např. 
„upozornění“ na kritické momenty techniky, vlastní model techniky, tvorba „systému“ či 
postupu hodnocení techniky – narazil oponent v práci jenom v náznacích. 
           V teoretické části nastínil autor podrobně charakteristiku disciplíny a strukturu výkonu, 
na více než dvaceti stranách se zabýval sportovní technikou (uvádí českou i zahraniční 
literaturu) a technikou složitých desetibojařských disciplín (kapitola 5.9. uvedená v obsahu 
v textu chybí). 
           Do výsledků vložil autor kromě zmiňovaných srovnávacích pohledů na vlastní 
skokanskou, vrhačskou a překážkovou techniku ještě kinogramy speciálních průpravných 
prvků s příslušným komentářem a navíc poněkud násilně příklady kompenzačních cviků 
k jednotlivým disciplínám. Schopnost odborně posoudit a srovnat předložený obrazový 
materiál (kinogramy) prokázal diplomant v dostatečné šíři, stejně tak i v celkovém hodnocení 
techniky se objevily dobré postřehy. 
Připomínky: 

1. Definice cílů jsou dosti neobratné a formulačně nedopracované. 
2. V teoretické části jsou rezervy v popisu provedení dílčích fází zkoumaných technik, 

např. na str. 33: „Pokud dojde k velkému předsunutí odrazové nohy….Vzniká velký 
úhel vzletu, který není vyvážený velkou ztrátou postupného pohybu vpřed. 

3. Autor zaměnil pojem dopad a doskok (str. 36). 
4. Používání pojmu „přítrh“ považuje oponent za překonané. Z dobré techniky skoku o 

tyči tato fáze už vymizela. 
5. Autor nepřesně interpretuje pojmy fáze a momenty amortizace a akcelerace (str. 33, 

57). Uvádí výšku amerického desetibojaře Claye 178 cm, není to 182 cm? 
6. Kinogramy pořizované v různých obdobích a situacích (přípravné, závodní období, 

tréninkový, závodní výkon)) je nutné brát s rezervou. Na předložených kinogramech 
výšky a tyče se diplomantovi nepodařilo dosáhnout vyšší shodnosti (podobnosti) 
posuzovaných a srovnávaných  momentů (obrázků). Umístěním obdobných záběrů 
k sobě (pod sebe) by se jistě zvýšila názornost… 

 
Dotazy: 

1. Naznačte cestu, jak zvládnout závodní techniku ve vyšších rychlostech. Jaké jsou vaše 
možnosti? 

2. Co nejvíce ovlivňuje polohu nad laťkou (přechod laťky) ve skoku o tyči? 
3. Jak si vysvětlujete regresi výkonnosti ve skoku do výšky? 

 
Doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
 
Hodnocení: velmi dobře 
 
 
V Praze dne 3.5.2007                                                             Petr Krátký 
                                                                                              oponent práce 


