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Název diplomové práce:  

Analýza sportovní přípravy OCR (Obstacle Course Racing)   

  

Cíl práce: 
Cílem práce byla analýza závodníků OCR různých výkonnostních kategorií (hobby, výkonnostní a 

elitní sportovci) a následné porovnání charakteristik sportovní přípravy mezi jednotlivými 

kategoriemi. Odlišná specifika sportovní přípravy u závodníků OCR různých výkonnostních 

kategorií byla uspořádána do šesti hypotéz a výzkum analyzoval výsledky dotazníkového šetření (on-

line anketa o 44 položkách vytvořená autorem) u 102 závodníků OCR oslovených prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. Výsledky prokázaly odlišné cíle, odlišné charakteristiky přípravy, zejm. 

systematičnost tréninku a využívání tréninkových prostředků i využívání fyziologických vyšetření 

v zátěžových laboratořích u kategorií hobby, výkonnostních a elitních závodníků OCR.  

  Autor diplomové práce pracoval velmi samostatně, zorganizoval celou studii, vytvořil on-line 

ankety a on-line sběr dat a jejich vyhodnocení a kvalifikovanou interpretaci, kdy zhodnotil své vlastní 

zkušenosti triatlonisty a závodníka OCR.     

 

1. Rozsah 
* stran textu 107 

* literárních pramenů (cizojazyčných)   45 (z toho 18 cizojazyčných)  

* tabulky, grafy, přílohy  3 tabulky, 76 obrázků, 17 stránek příloh  

 

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 

* teoretické znalosti x   

      Teoretické znalosti diplomanta jsou nadprůměrné 
* vstupní údaje a jejich zpracování x   

      Sběr výzkumných dat, jejich zpracování a vyhodnocení bylo vysoce kvalifikované, 

nadstandardní  
* použité metody x   

     Použité metody zahrnovaly anketu zaměřenou na výsledky dotazníkového šetření (on-line 

anketa o 44 položkách vytvořená autorem) u 102 závodníků OCR oslovených prostřednictvím 

sociální sítě Facebook. Zpracování a vyhodnocení dat, vzhledem k způsobu výběru, 

odlišnému počtu závodníků v jednotlivých výkonnostních kategoriích a odlišnému zastoupení 

mužů a žen, bylo vyjadřováno přehledně v procentech. Zjištěné výsledky jsou v diplomové 

práci vhodně a kvalifikovaně interpretovány.   

 

 stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: Výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce x    

    Předpokládané cíle diplomové práce byly splněny.   
hloubka provedené analýzy ve vztahu 

k tématu 
x    

    Analýza je provedena kvalifikovaně, směřuje tématu práce 
logická stavba práce x    

Teoretická část práce je pečlivě zpracována a má logickou stavbu, prostor vymezený 

jednotlivým částem je vhodně rozvržen (úvodní kapitoly 41 stran, metody 11 stran, výsledky 

22 stran, diskuse 6 stran, závěry 2 strany).      



práce s literaturou včetně citací  X   

Plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
adekvátnost použitých metod X    

Použité metody byly plně adekvátní charakteru a záměru práce   
úprava práce (text, grafy, tabulky) X    

Plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci  
stylistická úroveň X    

Velmi dobrá, zcela přiměřená, výborná 
  

 

4. Využitelnost výsledků v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná 

Výsledky studie jsou jednou mála prací zaměřenou na novou a rychle se rozvíjející sportovní 

disciplínu OCR, naznačují odlišné sportovní cíle i odlišné charakteristiky sportovní přípravy u 

různých výkonnostních kategorií (hobby, výkonnostní a elitní závodníci) a mohou být východiskem 

pro zkvalitnění výběru a zkvalitnění přípravy závodníků a závodnic OCR. Výsledky práce zároveň 

naznačují možnosti dalšího výzkumu v dané nové sportovní disciplíně.  

 

5. Kontrola plagiátorství  

 

Předloženou diplomovou práci jsem zkontroloval dle Opatření děkanky č. 4/2020 

„Porovnání obsahu závěrečných prací“ a neshledal jsem žádné indicie k tomu, že by 

diplomová práce nebyla originálním dílem autora Bc. Lukáše Faltyse; v programu Theses 

byla nalezena je nízká shoda (27 pramenů, shoda pod 5 %), dle systému Turnitin byla 

zjištěna rovněž nízká shoda, celkově jen 11 % (ze srovnání 33 dokumentů).     

 

 

6. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě: 

 
 

     

 

 

7. Doporučení práce k obhajobě 
ANO NE 

                   

 

8.  Navržený klasifikační stupeň:  

výborně 

 

 

 

 

V Praze dne 18.8.2020                  Prof. MUDr. Jan Heller, CSc.  

          

 


