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Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno posluchače Bc. Tomáš Kozel 

Téma práce 
Porovnání srdeční frekvence, hladiny laktátu, rychlosti plavání 

v proudnicovém kanále a plaveckém bazénu. 

Cíl práce 

 

Zjistit, zda při stejné rychlosti plavání je shodná či rozdílná srdeční 

frekvence a hladina laktátu v proudnicovém kanále a plaveckém 

bazénu. Ověřit rychlost proudící vody v proudnicovém kanále. 

Vedoucí diplomové práce PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. 

Oponent diplomové práce Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 
 

Rozsah práce  85 

stran textu 45  

literárních pramenů (cizojazyčných) 18 (4) 

tabulky, obrázky, přílohy 12 – 17 - 30 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací   x  

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
  x  

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy x    

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
  x  

stylistická úroveň  x   

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře - výborně   
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Pozitiva práce silně převyšují její negativa. Velmi oceňuji praktické využití výsledků práce. 

V tomto smyslu jde o práci unikátní.  

Celkový dojem práce snižují některé nedostatky (gramatické chyby: např. glykolíza, Sf; formální  

chyby: např. dráha (r), nejednotné uvádění jednotek v Tabulce 11, starý znak FTVS UK, chybně 

umístěné citace atd.).  

Vzhledem k cíli práce (ověřit rychlost proudící vody v proudnicovém kanále) bych doporučila 

zařadit v teoretické části kapitolu k tomuto tématu. 

 

Otázky k obhajobě:  

Proč nebylo provedeno měření rychlosti proudící vody v hloubce 35 cm při stupni 15? 

Jaký byl důvod změny hloubky měření v porovnání stupně 1, 2 a 6, 7, 15? 

Jak si vysvětlujete protokol testu pro stanovení ANP aplikovaného v Německu (zahájení testu na 

85% maxima)?  

 

Oponent diplomové práce: Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA 

Jméno, tituly:          

Datum: 3.1.2012        Podpis: 

 

 


