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Diplomová práce má rozsah 100 stran, 17 příloh a 60 literárních zdrojů. V práci je použita metoda přímého a nepřímého 

pozorování.  

Téma je aktuální a to v souvislosti s rozšířenou nabídkou kondičního tréninku pro širokou populaci. V tomto případě autor řeší 

možnosti rozvoje tělesné kondice pomocí veslařského trenažéru.  

Název práce koresponduje s jejím obsahem. Cíle jsou definovány podrobně a odpovídají řešenému problému.  

Přehled literatury je zaměřen do několika oblastí, které podrobně analyzují problematiku kondičního sportu a zatěžování obecně 

i specificky. Bohužel, se v teoretické části vyskytují odstavce, ve kterých autor využívá svých zkušeností. Někde je to 

opodstatněné a autorský text vhodně doplňuje odborný text, v některých částech by bylo vhodnější, kdyby autor podpořil své 

zkušenosti citací z dostupné odborné literatury. 

Cíle a hypotézy navazují na prezentovaný teoretický základ. Problém vidím ve formulaci hypotéz, které formulujeme větou 

oznamovací a ne otázkou. V tomto případě by bylo vhodnější, kdyby autor přepsal část „Hypotézy“ na „Výzkumné otázky“. 

K získání dat autor využil jednu z metod empirického zkoumání, metody přímého a nepřímého pozorování, která mohla být lépe 

popsána. Z průběhu výzkumu totiž není patrné, jaká míra spolupráce mezi výzkumníkem a probandy probíhala. Například 

kondiční trénink byl veden hodnocením záznamu v deníku a následnou konzultací. Trénink techniky, byl, podle autora, hodnocen 

v průběhu sledovaného období. Nevíme, zda to bylo při každém tréninku či po několika trénincích. Tato část metodologie mohla 

být zpracována pečlivěji. Hodnocení úrovně kondice a složení těla je provedeno pomocí standardizovaných přístrojů. Pro 

vyhodnocení techniky veslování autor použil metodu škálování na stupnici od 1 do 3 bodů. V případě škálování není zcela jasně 

uveden podíl na hodnocení dalších expertů. Autor se o nich zmiňuje, ale nevíme v jaké souvislosti. Jestli pomáhali s tvorbou 

škálování nebo zda pomáhali hodnotit při vstupním a výstupním hodnocení. V části metodologie chybí jasné instrukce k časové 

realizaci, velikosti zatížení pro cvičení a pravidelnosti tréninků ve sledovaném období. Většinu informací jsem dohledal až v části 

diskuze.     

Interpretace výsledků práce je srozumitelná, ale ne příliš správná. Autor píše, že se probandi za uvedené období zlepšili skoro ve 

všech sledovaných parametrech, ale zlepšení v jednotlivých složkách kondice mohla ovlivnit frekvence cvičení v posilovně, 

zlepšení úrovně techniky, vliv trenéra, ale i další pohybové aktivity, které probandi během výzkumu prováděli. V tomto případě 

by bylo vhodné v části metodologie uvést, které proměnné by mohly výzkum negativně ovlivnit a na základě těchto informací, 

pak napsat, jak bude vliv nežádoucích proměnných řešen.  

Formální části práce není popis grafů přesný. Odkazy na tabulky a grafy nejsou vždy uvedeny v textu práce. Seznam literatury 

mohl být lépe zformátovaný. V textu se objevuje minimum gramatických chyb.  

Na základě provedeného posudku doporučuji diplomovou práci Bc. Václava Zitta k obhajobě. Navrhovaná známka „dobře“. 

Otázky k obhajobě:  

1. Ve výzkumu jste zvolil metodu pozorování, která se více využívá v kvalitativním výzkumu. Můžete vysvětlit, proč jste se 

rozhodl využít tuto metodu a jak zkoumání probíhalo? 

2. V textu na straně 84 píšete – „…rozvoj rychlostních schopností můžete rozvíjet metodou maximálního úsilí, kde se překonávají 

co nejvyšší možné odpory“, můžete to vysvětlit?  

3. Myslíte si, že zlepšené výkony ve vytrvalosti a rychlosti na veslařském trenažeru, ovlivní vytrvalost a rychlost v běhu?   

 

V Praze dne 3. 9. 2019        Mgr. Daniel Jurák, PhD. 


