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V předložené diplomové práci si autor určil za cíl “zjistit vztah mezi vybranými obecnými silovými 

testy a terénním testem na klidné vodě na rychlostním kajaku K1“. Studie obsahuje 50 stran textu, 

včetně příloh, 37 titulů použitých zdrojů, z toho 8 zahraničních. Standardním úkolem oponenta je 

subjektivní kritika nedostatků a požadování vysvětlení.  

Připomínky:  

Autor v úvodu popisuje svou motivaci pro volbu tématu práce jako „znevýhodnění závodníků, kteří 

nedosahují výkonnosti v obecné přípravě, ale prokazují výborné výkony na závodech“. Toto tvrzení je 

ničím nepodložené.  

Teoretická část je obsahově nevyvážená, z mého pohledu je především nedostatečně rozebrána 

podobnost / odlišnost zapojení svalových skupin při zkoumaných silových testech a při terénním 

testu u rychlostních kajakářů.  V teoretické části jsou zbytečně zařazeny kapitoly, které s řešeným 

problémem přímo nesouvisí – testování odlišných pohybových schopností atp.  

Charakteristika zkoumaného souboru je nedostatečná, není uveden způsob výběru probandů, chybí 

údaje o výkonosti probandů, není jasně uvedeno genderové rozložení souboru a popř. důvod volby 

pouze jednoho pohlaví. Zkoumaní sportovci byli vybráni pouze ze dvou klubů resp. tréninkových 

skupin, které absolvovaly pravděpodobně velmi podobnou sportovní přípravu. Vzhledem ke 

zkušenostem, že tréninkové skupiny mají pro její členy dostředivou výkonnostní tendenci je volba 

zřejmě podobně výkonných probandů nevhodná. Stanovení závěrů z takto provedené analýzy a na 

základě měření takto malého souboru je velmi diskutabilní.  

Korelací obecné kondiční připravenosti vzhledem k výkonnosti v rychlostní kanoistice by podle mého 

názoru bylo prospěšné se pokusit zjistit komplexněji, tak jak vyplývá z teoretické části práce, nikoliv 

pouze ze dvou cviků uzpůsobených pro silové testování. V závěru práce by na základě studia 

dostupných pramenů mohlo být doporučení zařazení dalších nebo jiných vyhodnotitelných testů 

s možností vyšší korelace vzhledem k výkonnosti ve sportovní specializaci nebo úprava stávajícího 

obecného testování. Hypotéza by měla vycházet ze studia zahraničních pramenů a způsobu testování 

světových velmocí daného sportovního odvětví. 

Zcela chybí uvedení hlavního zdroje popisované metodiky obecného testování v rychlostní 

kanoistice a především chybí uvedení hlavního zdroje hodnocených dat, tzn. zdroj výsledků 

obecných silových testů. 

V práci jsem nenašel jeden z hlavních důvodů obecného testování v rychlostní kanoistice, 

organizovaného Českým svazem kanoistů, resp. vedením reprezentačních družstev a vedením 

Sportovních center mládeže. Význam spočívá především v upozornění klubů, trenérů, rodičů a 

sportovců na význam obecné připravenosti a komplikovaná motivace v kondiční přípravě. Druhý ze 

dvou hlavních důvodů je uveden pouze okrajově v úvodu práce – možnost vyhodnocovat individuální 

vývoj kondiční připravenosti sportovce. 

Mezi zdroji chybí původ informací o testování v zahraničí, které jsou součástí práce. 



 Celkové hodnocení práce známkou  1 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.  Teoretická část práce   X  

6.  Členění práce (kapitoly, podkapitoly)   X   

7.  Práce s literaturou a zdroji dat  (citace, odkazy)     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:  

1. Dle jakých kritérií byli vybráni zkoumaní rychlostní kajakáři?  

2. Prosím o uvedení sportovců, kteří podle autora práce nedosahovali požadovaných výkonů 

v obecných silových testech a prokazovali výborné výkony ve sportovní specializaci.  

Závěrem: 

V předložené bakalářské je mnoho zejména obsahových nedostatků. Měření bylo provedeno na 

velmi nízkém počtu probandů, vyhodnocovaná data takto malého souboru jsou velmi diskutabilní. 

V protokolu programu Theses nebyla zaznamenaná shoda s podobnými dokumenty. V protokolu 

programu Turnitin bylo nalezeno 94% shody. Vysoká hodnota shody byla dle sdělení vedoucího práce 

způsobena opětovným zadáním po úpravě práce do aplikace.  

I přes nedostatky závěrečné bakalářské práce,  doporučuji práci k obhajobě s hodnocením dobře. 
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