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Volba tématu práce

Diplomant si zvolil téma diplomové práce (DP) na podkladě vlastního zájmu o problematiku 
regenerace ve vztahu ke svému studijnímu zaměření. Zaměřil se na u nás nepříliš rozšířenou 
proceduru floating. Problematice využití této procedury v rámci regenerace sil není u nás  
věnováno mnoho odborných zdrojů. 

Ve vztahu k úrovni závodní a vrcholové sportovní zátěže na jedné straně a převažujícímu
životnímu stylu na straně druhé je praktické rozšíření okruhu prostředků regenerace a 
prezentace jejich pozitivního dopadu na stav organismu přínosná.

Připomínky

 Kapitola 2.1. – Není zmíněn preventivní aspekt pedagogických prostředků.
 Kapitola 2.8.2 - Formulace typu „Horčík ... pomáhá také čelit psychicky zátěžovým 

stavům ...“; „Vápník .... . Má pro buňky pokožky a celého těla posilňující účinky ...
převzaté zřejmě z uvedených internetových zdrojů, primárně určených pro širší veřejnost,
nepovažuji za vhodné v odborné práci.   

 Kapitola 2.9.4 - Hustota by měla být vztažena k roztoku, ne k vodě samotné.
 Kapitola 2.9.7 - Informace o výzkumech v oblasti floatingu jsou neúplné a tím jejich 

přínos k tématu minimální.
 Kapitola 4 - Pro označení sloupců v tabulkách je vhodné zvolit jednotný styl.

Hodnocení

Po neúspěšné obhajobě (duben 2011) diplomant práci rozšířil a provedl úpravy po obsahové i 
stylistické stránce. 
V teoretické části je problematika regenerace zpracována v obecné rovině, s určitou
nevyvážeností v rozsahu jednotlivých úseků. Kapitola věnovaná stěžejní proceduře, floatingu,
má přiměřený rozsah, obsahuje relevantní informace, nicméně některá uváděná tvrzení nejsou 
patřičně doložena. Informace z několika zahraničních zdrojů jsou zpracovány útržkovitě a tím 
je limitován jejich přínos k tématu. Zmíněné je zřejmě důsledkem nezkušenosti autora.
Praktická část nevykazuje zásadní nedostatky obsahové, získané informace jsou zpracovány
přehledně a v dostačujícím rozsahu.

Diplomová práce, přes výše uvedené, odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce a 
proto ji doporučuji k obhajobě.   
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