
Diplomová práce (errata) 
Komparativní analýza přímého záběru vpřed na rychlostní kanoi a 

v pádlovacím bazénu. 

1. Abstrakt (Výsledky)- Nalezli jsme rozdíly v pořadí zapojených svalů u přímého záběru 
vpřed na rychlostní kanoi na klidné vodě a v pádlovacím bazénu. Hlavní rozdíly jsme shledali 
u m. semitondinosus, m. biceps brachii, m. gluteus maximus. Nejmenší rozdíly, avšak větší 
než v maximálním rozmezí procentuální vzdálenosti od referenčního svalu 5%, jsme shledali 
u m. trapezius, m. gluteus medius, m. external abdominal oblique, m. triceps brachii, m. 
lattisimus dorsi. V testovaném úseku v pádlovacím bazénu se m. trapezius zapojoval u 
probandů 1,2,3,4 ve stejné chvíli. M. lattisimus dorsi  se aktivoval u probandů 1, 2, 4, 5 ve 
stejném pořadí.  

2. Strana 5 – Na OH v Athénách 2004 byl zase Doktor, ale tentokrát obsadil 4. místo na 
kilometru a 5. místo na 500m.  

3. Strana 5 – Na OH v Londýně 2012 si zajistil účast čtyřkajak (Havel, D., Trefil, L., Dostál, 
J., Štěrba, J.) a deblkanoe (Radoň, J., Dvořák, F.) Čtyřkajak zde vybojoval bronzovou medaili.  

4. Strana 5 – Na OH v Riu de Janeiru 2016 už bylo 8 českých reprezentantů – čtyřkajak 
(Havel, D., Trefil,L., Dostál, J., Štěrba, J.), deblkanoe (Radoň, J., Dvořák, F.), Martin Fuksa 
singlkanoe a Filip Šváb singlkajak. 

5. Strana 19 -  Rekord na K1 500m ženy – 1:46,5 

6. Strana 26 – V pádlovacím bazénu se pádluje s užšími pádly než na vodě. Užší pádla se 
používají, aby se docílilo podobnému odporu vodního prostředí jako při pádlování na vodě. 
Díky užším pádlům je zde menší riziko poškození zádových svalů, svalů předloktí a ramen. 

7. Strana 30, tabulka číslo 5 – doplněné strany, na které probandi pádlují. 

Kanoisté 
Věk 

(roky) Výška Váha 

Aktivní 
činnost 
(roky) Sportovní výsledky 

Proband 1 
(levá str.) 24 184 85 13 

1. místo OH naděje, 3. místo 
Univerziáda, 5. místo MS U23, 5. 

místo MS 

Proband 2 
(levá str.) 22 178 86 13 

1. místo OH naděje, 2. místo 
Akademické MS, 3. místo světový 

pohár 

Proband 3 
(pravá str.) 25 191 95 14 

3. místo ME U23, 3. místo 
Univerziáda, 3. místo světový 

pohár, 5.místo MS 



Proband 4 
(levá str.) 23 178 80 15 3. místo Akademické MS 

Proband 5 
(levá str.) 24 186 98 19 

4. místo MEM, 5. místo MSM, 2. 
místo Akademické MS, 5. místo 

Akademické MS 

 

8. Strana 40 – Oba měřené úseky byly dlouhé 60 sekund. Tento úsek byl vybrán, protože 
v něm byl dostatečný počet krokových cyklů a zároveň u probandů nenastupovala únava či 
zakyselení.  Tempo úseku bylo mezi 4:45 – 5:00 a probandi ho mohli kontrolovat na svých 
gps zařízeních upevněných na palubě lodi. Frekvence pádlování se pohybovala mezi 40 – 45 
záběry za 1 minutu. 

 


