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Cílem předložené diplomové práce bylo zjistit hodnoty vybraných funkčních parametrů při 
spiroergometrii a pokusit se najít vztah s vlastním sportovním výkonem na trati 1000 metrů. 
Sledovaný soubor tvořilo 6 závodníků reprezentačního družstva ČR. Práce obsahuje 93 stran 
textu, 25 stran příloh, 42 titulů literatury, z toho 16 zahraničních) a 12 internetových zdrojů.

Celkové hodnocení práce známkou I. 2. 3. 4. 
I. Téma práce a její význam X 

2. Formulace cílů práce X 

3. Metodika zpracování X 

4. Práce s daty a informacemi X 

5. Celkový postup řešení X 

6. Teoretické zázemí autora X 

7. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce) X 

8. Práce s odbornou literaturou (citace, norma) X 

9. Úroveň jazykového zpracování X

10. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem X

II. Formální zpracování - celkový dojem X 

12. Splnění cílů práce X 

13. Závěry práce a jejich formulace X 

14. Odborný přínos práce a její praktické využití X 

15. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce X

Připomínky:

Otázka k obhajobě:

1. Ovlivní nějakým způsobem výsledky studie pohled diplomanta na stavbu ročního 
tréninkového cyklu?

2. Ačkoliv některé výsledky sledovaných vztahů nevykazují statistickou významnost, 
hodnoty korelačních koeficientů nějakou závislost naznačují. Jaký je názor diplomanta 
na tuto skutečnost?

Během zpracovávání DP diplomant pravidelně konzultoval další postup a reagoval na 
připomínky vedoucího. Projevil schopnost samostatně řešit sledovanou problematiku. Škoda, 
že nedokázal více prezentovat své jistě bohaté zkušenosti světového závodníka, třeba na úkor 
zestručnění a okomentování někdy příliš rozsáhlých kapitol, zejména v teoretické části. Přesto 



se domnívám, že výsledky a poznatky ze studie se stanou jistě další důležitou informací pro 
vrcholový sport.

Diplomovou práci Jana Štěrby doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 5. ledna 2013 PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
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