
Posudek vedoucího diplomové práce

Posluchačka kombinovaného studia, oboru Tělesná výchova a sport, Eva Holubová

zpracovala diplomovou práci na téma „Variabilita přípravy jezdců na handbiku“. 

Práci si zadala včas a především z důvodů nedostatku informací o cyklistiku na ruční 

pohon pro cyklisty s úplnou ztrátou funkce dolních končetin. 

Magisterská práce je zpracovaná na 82 stranách a je doplněna 14 přílohami. 

V přehledu literatury orientuje čtenáře na 51 publikací, z nichž 16 je zahraničních. Ty 

byly autorce oporou při koncipování projektu i v průběhu zpracovávání práce.

Práce má obvyklé metodologické členění. Text je uspořádán do sedmi hlavních 

kapitol.

Diplomantka se ujala zpracovávání výše uvedeného tématu s velkým zájmem, 

navzdory obtížím, které přináší povinnosti kombinovaného studia, zaměstnání a péče 

o rodinu. Několikráte ústně, vícekrát však prostřednictvím elektronické pošty jsme 

téma konzultovali. Diplomantce byly nabídnuty určité možnosti k zamyšlení při tvorbě 

konceptu i zásady interpretace poznatků pro některé kapitoly práce. Mohu říci, že se 

autorka snažila připomínky akceptovat a v průběhu prázdninových měsíců práci co 

nejlépe dokončit. Osobně mne mrzí, že nalezneme v práci některé zbytečné chyby o 

nichž je autorka diplomové práce informována. Jsou to:

 u anglického abstraktu chybí za větami tečky, překlepy na s. 14 (které), 17 

(Zákonu), 21 independente, s. 25 tepových, 36 Biceps, s.38, 39 lézy, s. 43 

kategoriích, 69sport, s. 43 družstvo nemůže být namíchané

 na s. 9 - Seznam zkratek není řazen podle abecedy některé zkratky v textu 

v seznamu chybí (DNS, EP příloze 11), BMI s.51

 s.13 sousloví „postižený efektivitou“ nebo defektivitou?

 s.14 nejedná se o studijní program, ale o studijní obor

 na s. 16 (1.odstavec) se události měly uvést v časové posloupnosti

 za odkazy na literaturu je třeba uvádět rok (S. 38, 44, 61, 74, 75 apod.)

 citace Zapletala na s. 25 patří do uvozovek, podobně zřejmě i citace 

Pimentala na s. 36

Dotazy:

 Jaká omezení má Kudláček na mysli? (s. 18)



 Jak si vykládáte informace posledního odstavce na s 27 a o které faktory se 

jedná?

 Při projíždění zatáček se výrazně projevuje dostředivá síla? (s. 33)

 Čeho je EHF přesně zkratkou? (s. 9 a 37)

 Co obsahuje Havajský ironman?

Závěr:

Diplomová práce Evy Holubové je první svého druhu, která zpracovává dostupné 

informace o sportu zdravotně postižených cyklistů na handbiku. Kromě toho uvádí 

čtenáře do tréninku handbikerů, závodů a okolností, které účast na vrcholných 

soutěží těchto sportovců podmiňují. V tom spatřuji klad práce, vedle svědomitého 

úsilí. V práci však najdeme i nedostatky na které rovněž upozorňuji. 

Při celkovém hodnocení předložené diplomové práce, práci doporučuji k obhajobě a 

protože obhajoba je součástí klasifikace tak k ní se vyjádřím po obhajobě.
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