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postury a výkonu ve statické apnoi. 
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Vyjádření k míře shody:  

Míra shody této práce vyhodnocena programem Turnitin je 17%. Podobnosti práce jsou 

většinou formálního charakteru. Ostatní podobnosti jsou řádně ocitovány. 

 

 



Připomínky a otázky k obhajobě: 

V práci je zřetelná zkušenost diplomantky s danou problematikou i značná praktická a 

časová náročnost zvoleného tématu a zvolené metody.  

Bohužel práci a především její výsledky nepříznivě ovlivnil nástup opatření související 

s pandemií koronaviru a uzavírání bazénů, v jejichž prostředí experiment probíhal. Přesto se 

povedlo diplomantce práci úspěšně dokončit, i když výsledky by zřejmě při běžném průběhu 

práce byly přesvědčivější. I tuto skutečnost zahrnul vedoucí práce do jejího hodnocení. 

 

Otázky: 

1. Jaké další (fyzioterapeutické či jiné) intervence mohou podle vás ovlivnit 

výkon freedivera při statické apnoi? 

2. Jaký bude rozdíl (pokud bude) v intervencích při různých disciplínách 

freedivingu. Speciálně mezi statickou apnoí a hloubkovými disciplínami? 
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