
Posudek oponenta na bakalářskou práci Markéty Zemanové 

 

Bakalářská práce Markéty Zemanové „Zapojení paží při chůzi na skialpinistických lyžích 

v různých sklonech svahu“ obsahuje 54 stran včetně pěti stran příloh, 2 grafy a 11 obrázků. 

Seznam použité literatury obsahuje 42 titulů, z toho 9 zahraničních autorů.  

Práce pojednává o sledování rozdílu v zatížení skialpinistických hůlek při jízdě po rovině a do 

dvou různých sklonů svahu.  

Po formální stránce se v práci vyskytuje několik drobných nedostatků v podobě chybějícího 

roku u citace Lienerth (str. 13), Wasgestian (str. 30), chybějící vysvětlivky veličin u vzorce na 

str. 23, nesprávná formulace úkolu práce – získání potřebných dat o probandovi (bylo jich 8), 

na několika místech používaná formulace – mé výsledky (správně moje výsledky) 

Po obsahové stránce se také vyskytují drobné chyby: na straně 19 autorka nepřesně formuluje 

srovnání skialpinistické chůze s během na lyžích, kdy uvádí, „Základní postup je velmi 

identický s během na lyžích“. Identický je významově totožný, což v tomto případě by bylo 

vhodnější uvést podobný. Na stejné straně pak autorka uvádí, že hole pracují, přesněji by 

mělo být „horní končetiny pracují s holemi“. 

Další nepřesnosti jsou v pojmenování některých svalů: na str. 17 – m. deltoideus je sval 

deltový, na str. 18 – m. gluteus maximus je velký sval hýžďový, m. quadriceps femoris je 

čtyřhlavý sval stehenní.  

Poměr teoretické a praktické části je dost nevyvážen. Teoretická část je velmi podrobná a 

vyčerpávající na třiceti stranách, praktická na patnácti, z toho jen 3 strany výsledků, 4 strany 

diskuze a 1 strana závěr. Jistě by se dalo z předložených a zajímavých výsledků vytěžit trochu 

více. 

Výsledky jsou velmi zajímavé, trochu pak chybí výstup do praxe s využitích získaných 

výsledků. 

Dotazy k obhajobě:  

1. Jak by mohly být ovlivněny výsledky, pokud by se testování provádělo na 

skialpinistických lyžích na sněhu? 

2. Jak by se mohly využít získané výsledky v praxi? 

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 17.4.2018      oponent práce 

        PaedDr. Tomáš Gnad 


