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Připomínky a otázky k obhajobě:
Předložená diplomová práce je v rozsahu 83 stran, z toho je 67 stran samotného textu včetně literárních zdrojů a
6 stran příloh. V první polovině práce autor popisuje vývoj a charakteristiku jednotlivých plnokontaktních
disciplín bojových sportů a následuje kapitola věnovaná přímému úderu, ve které autor zmiňuje několik
kvalitních literárních zdrojů včetně vědeckých studií. Další kapitola je věnována rozcvičení z obecného hlediska.
Autor zde popisuje několik aspektů rozcvičení a podrobně rozepisuje jednotlivé fáze. Ve zmíněných kapitolách
autor uvádí množství kvalitních adekvátních literárních zdrojů. Literární rešerši spatřuji jako jednu ze silných
stránek předložené práce. O faktu svědčí i shoda 23% s podobnými texty dle Turnitinu, přičemž všechny zdroje
jsou náležitě citovány.
V metodice práce autor popisuje charakteristiku a zdůvodnění výběru testovaného souboru, dopodrobna popisuje
použité metody měření síly úderu, analýzu tělesného složení, měření tělesné teploty a tepové frekvence apod.
Zároveň dopodrobna popisuje formu rozcvičení, které stanovil a náležitě tuto formu obhajuje. Analýzu dat a
použití několika statistických metod považuji jako nejsilnější stránku této diplomové práce. Nadstandardně

používá statistické metody, nezapomíná ani na postHoc test a na výborné úrovni je i grafické zpracování. Zde
bych vytknul drobný nedostatek při popisu tabulek, kdy v některých případech chybí popis všech veličin (SE, df,
t, Ptukey apod.).
Přestože se neprokázal statisticky významný rozdíl, má práce i tak velký přínos pro trenéra a samotné závodníky,
kteří se tak mohou informovat o vlivu rozcvičení na samotný výkon – sílu úderu. Oceňuji, že v diskusi autor
uvádí i kritická místa v tomto experimentu a uvědomuje si slabé stránky výzkumu.
Otázka:
Z výsledků je patrné, že rozcvičení má vliv na pokles tělesné teploty. Studie Cuniffe a spol. (2017) uvádí pravý
opak. Čím si tento Vámi zjištěný fakt vysvětlujete? Je pokles tělesné teploty po rozcvičení, jakožto příprava na
výkon, ideální?
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