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Předložená diplomová práce (dále jen DP) se zabývá výsledky šetření vrcholových kanoistů 
na klikovém ergometru Wingate testem. Diplomant si vytkl za cíl své práce porovnat vybrané 
hodnoty testu s výsledky v závodech, porovnat hodnoty dosažené v sedu a v kleku a zjistit
jejich pohyb v průběhu ročního tréninkového cyklu. DP má 53 stran textu, je uvedeno 17 
titulů použité literatury.
Jedná se o kazuistickou studii, výsledky byly vyhodnocovány na základě statistického 
zpracování a částečně expertního intraindividuálního a interindividuálního porovnání 
laboratorních testů a výsledků závodů.
Do testovaného souboru byli zařazeni seniorští závodníci reprezentačního družstva ČR. 

Připomínky:

 Anglický název měl být uveden na stránce s abstraktem a klíčovými slovy. Na této 
stránce je překlep a špatná formulace u metody práce, zařazení probanda do klíčových 
slov není vhodné.

 V úkolech práce chybí porovnání podzimních a jarních testů.
 Na str.9 je nevhodně použitá citace. 
 Nerozumím větě o energetickém krytí zátěže na str. 12.
 V diskusi a v závěrech práce chybí vyhodnocení a interpretace výsledků t-testu
 Gramatické, stylizační chyby, překlepy (str. 11,15, 39,40,..), časté používání 

slangových a neodborných výrazů (str.14,37,..).
 Hodnocení testování na str. 50 mělo být patrně zařazeno do kapitoly Diskuze.

Otázky k obhajobě:

1. Nedomnívá se autor, že nižší hodnoty AnC dosažené v jarním šetření mohou být způsobeny 
i zaměřením tréninkového úsilí?
2. Jakou polohu při provádění zmiňovaného testu autor doporučuje provádět u kanoistů při 
dalším testování?

V DP se autor pokusil najít paralelu mezi vybranými funkčními ukazateli z Wingate testu a  
výkonností závodníků, porovnat výsledky dosažené v kleku a v sedu ve dvou měřeních 
v ročním tréninkovém cyklu. Při zpracování se snažil využít svých bohatých závodnických i 
trenérských zkušeností a poznatků o jednotlivých probandech. Přes uvedené připomínky 
bude studie další informací pro vrcholový sport.

V Praze dne 30. dubna 2006 PhDr. Milan Bílý
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