
Posudek oponenta DP
Diplomantka: Veronika Surova
Tema: Beh muzu na 100 m na MS 2009 a jeho komparace s vybranymi vrcholovymi
soutezemi

Diplomantka Veronika Surova navazala na svoji bakalafskou praci a rovnez praci nekolika
svych pfedchudcu. Porovnava beh muzu na 100m v ruznych letech na vrcholnych soutezich.
Cilem DP bylo provedeni analyzy sprinterske vykonnosti v behu na 100 m muzu na MS 2009,
kde doslo k pfekonani svetovych rekordu ve sprinterskych disciplinach. Tema navazuje na
bakalafskou praci z roku 2008 a DP z roku 2001. Diplomantka se tedy pokusila rozsifit jiz
zpracovana temata.
Teoreticka cast DP obsahuje pouze 16 stran. Kapitoly jsou na sebe logicky napojeny a
pomerne dobfe zpracovany. Ctenaf ziska zakladni pfehled o sprintech, konkretne o behu na
100 m. Studentka pouzila i dostatecny pocet citaci. Je jen na skodu, ze drtiva vetsina z nich
jsou domaci autofi. Vyvolava to dojem, ze zahranicni autofi o sprintech toho moc nenapsal.
Co se tyce delky jednotlivych kapitol, mohly byt i delsf. Nektere z nich maji jen par fadku.
Zvlaste v kapitole o struktufe sprinterskeho vykonu cituje studentka (az na male vyjimky)
stale stejneho autora (Hlina, 2001). Tady se prave mohlo vyskytnout i nekolik zahranicnich
publikaci, ktere by tuto dulezitou cast obohatily. Rovnez kapitola o maximalni rychlosti a
rychlostni vytrvalosti neni moc dlouha. Pfitom jsem se v ni docetl, ze maximalni rychlost je
nejdulezitejsi schopnost ovlivnujici sprintersky vykon. Tak proc se ji v DP venuje jen par
fadku? Na str. 22 jsem se zase dozvedel, ze se beha v atletice po spickach. Doporucil bych
zvolit lepsi formulaci, napf. pfes pfedni casti chodidel.
Vyzkumna cast je zpracovana na 35 stranach DP. Obsahuje i plno pfehlednych barevnych
grafu a tabulek. Naopak trochu nepfehledne je tu zasazena kapitola Diskuze. Pochopil jsem to
tak, ze je rovnou soucasti komentafu k tabulkam. Jinak jsem totiz zadnou samostatnou diskuzi
v DP nenasel.
Zavery DP jsou moc rozsahle a je tu prave dost informaci, ktere by se mely nalezat spis
v kapitole Diskuze.
Tema prace je jiste pro praxi pfinosem v pomerne pfehlednem zpracovani dat. Domnivam se,
ze by DP prospelo rozsifit ji i o dalsi udaje a to napf. srovnani nejlepsich bezcu z hlediska
jednotlivych useku rychlosti (akcelerace, max. rychlosti a rychlostni vytrvalosti a jejich vztah,
kdy ktery bezec dosahl max. rychlosti, jak dlouho ji udrzel a o kolik mu v zaveru MR klesla).
Vzajemne srovnani by jiste bylo take zajimave. Mozna je to ale namet na dalsi DP.
Prace ma dobrou upravu a splnuje pozadavky kladene na diplomovou praci.

Prosim diplomantku, aby v prubehu obhajoby zodpovedela tyto otazky:
1. Co se lepe ovlivnuje treninkem, delka kroku, anebo frekvence? A jak? Uved'te

pfiklady.
2. Kde diplomantka ziskala potfebna data k vypracovani teto DP? Existuje podobne

zpracovani i u zenskeho sprintu?
3. Popiste zakladni principy siloveho treninku u sprinteru. Jak moc je rozvoj silovych

schopnosti pro sprint dulezity?
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