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Cílem předložené diplomové práce bylo zjistit vztah mezi vybranými testy maximálních 

silových schopností a testem výbušné síly při sprintu na klidné vodě. Dále pak porovnat 

výsledky měření s umístěním v nominačních závodech do reprezentace České republiky 2018.  

Obsahuje 71 stran textu, 2 strany příloh, 52 titulů použité literatury (z toho 17 zahraničních), 4 

internetové zdroje. 

  
 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: 

 

Součástí DP byla realizace pilotního specifického testu. Jak diplomant tento test hodnotí 

vzhledem k jeho dalšímu eventuálnímu využití v praxi. 

 

Diplomant předložil uspokojivě zpracovanou diplomovou práci. Zrealizoval vyšetření 

vrcholových kanoistů ve vodním slalomu ve vybraných testech obecných silových schopností 

a specifickém pilotním testu výbušné síly při přímé jízdě na kánoi a pokusil se mezi nimi 

nalézt nějakou závislost.  Vyšší kvalitu práce ovlivňují některé obsahové a formální 

nedostatky. Např. neúplně formulovaný abstrakt práce, kde chybí zejména představení 

výzkumného souboru, složeného z elitních českých kanoistů, dále hlubší interpretace 

výsledků a jejich využití v praxi, drobné nepřesnosti v seznamu použitých zdrojů. Naopak 

velmi kladně hodnotím realizaci pilotního specifického testu na klidné vodě, který si ale 

zasloužil větší pozornosti.  

Autor během zpracovávání diplomové práce projevil schopnost samostatně řešit sledovanou 

problematiku, pravidelně konzultoval další postup a reagoval na připomínky vedoucího.  

Domnívám se, že splňuje požadavky kladené na tento typ práce.  

 

Diplomovou práci Martina Říhy doporučuji k obhajobě. 

 

 V Praze dne 2. 9. 2018      PhDr. Milan Bílý, Ph.D. 



      


