
Posudek vedoucího diplomové práce zpracované bc. Annou Čechovou: 

„Porovnání vnitřního zatížení u střídavého běhu dvoudobého a soupažného 

běhu prostého při sprintu na kolečkových lyžích“ 

Diplomová práce zpracovaná bc. Annou Čechovou na 80 stranách textu (vč. příloh) 

shrnuje výsledky původního originálního výzkumu zaměřeného na porovnání rychlosti a 

vnitřní odezvy organizmu na střídavý a soupažný běh prostý na kolečkových lyžích. Srovnání 

obou stylů považuji za aktuální a v odborných kruzích hojně diskutované téma. Při rešerši 

literatury jsem byl překvapen, že bylo k této problematice publikováno jen minimum studií. 

Nedílnou součástí rozhodování o výběru tématu, byla skutečnost, že jsme s diplomanta řešila 

porovnání časů u obou technik v rámci bakalářské práce. 

 V teoretické části práce autorka pracuje s aktuálními relevantními literárními zdroji, 

ze kterých se zaměřila především na: strukturu, techniku, tréninkové prostředky a zatížení 

využívané v běžeckém lyžování. Shrnuje také informace ke specifikům kolečkových lyží 

a výzkumů relevantních k řešenému tématu.  

Cíle, úkoly, metodika i popis designu testu, jsou obsáhle popsány a odpovídají 

požadavkům kladeným na tento typ kvalifikační práce. Jsem potěšen výsledným zněním 

hypotéz, protože jsme jejich formulaci opakovaně upravovali.  

Výsledková část předkládané práce je precizně zpracovaná a přináší některá nová 

zjištění, která dle dostupných informací zatím nebyla publikována. 

Kapitola diskuse je jasně formulovaná a vhodně doplňuje výsledkovou část.  

Formulace závěru odpovídá požadavkům na tento typ kvalifikačních prací.  

Úkoly, které si diplomantka vytyčila v zadání i samotné práci, se podařilo naplnit. 

Oceňuji skutečnost, že bc. Anna Čechová při zpracování diplomové práce prokázala 

předpoklady k samostatné vědecké práci jak při realizaci samotného náročného terénního 

testování tak následného precizního zpracování výsledků.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji předloženou práci hodnotit známkou 

výborně.  

V rámci obhajoby by měl autor zodpovědět následující doplňující otázky: 

1. Přistoupila byste k nějakým změnám v metodice a designu výzkumu na základě 

zkušeností získaných při jeho realizaci?  

2. Jaké jsou dle Vašeho názoru hlavní přínosy zjištěných poznatků pro tréninkovou 

praxi? 
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