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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno posluchače Bc. Kateřina Benešová 

Téma práce 
Možnosti hodnocení a kultivace aerobní zdatnosti u obézních 

jedinců 

Cíl práce 

 

Cílem práce bylo ověřit test chůze na 2 km pro posouzení aerobní 

zdatnosti u jedinců s nadváhou a obezitou. 

Vedoucí diplomové práce Prof. ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent diplomové práce Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 80 

literárních pramenů (cizojazyčných) 66 

tabulky, grafy, přílohy 21 
 

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   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
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Otázky k obhajobě:  

 

Jak může psychika jedince ovlivnit průběh úpravy hmotnosti? 

Jaký faktor podle Vás nejvíce ovlivňuje změny hmotnosti? Strava nebo pohyb? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Daná diplomová práce je na velmi vysoké úrovni. Diplomantka prokázala zájem o danou 

problematiku, jak je vidět v teoretické tak v praktické části práce. Kladně hodnotím osobní nasazení 

při řešení diplomové práce, což se projevilo i v praktické části. Apeluji na velmi dobrou 

promyšlenou strukturu dané práce. Diskuse postihuje problémy a překážky, které během výzkumu 

nastaly. Negativa této práce pozoruji pouze v nedodržování jednotné terminologie srdeční vs. 

Tepová frekvence, v textu a v grafech. 

Některé pojmy autorka nechala v anglické verzi (chůze na treadmillu), chůze na běhacím koberci, 

nebo ergometru. Ve výsledcích bych na první místo přesunula somatické ukazatele a následně 

hodnotila další výsledky testů. 

Ve výsledcích je viditelný problém ve výchozích hodnotách testů, měli bychom si připomenout 

zákon výchozí hodnoty.  

Tato práce přináší velmi rozumné výsledky aplikovatelné do praxe. Důležitý je motiv a 

přesvědčení, odhodlání jedince u tohoto „nového“ životního stylu vydržet.  

 

 

Oponent diplomové práce: 

 

Jméno, tituly:  Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D.        

Datum:         Podpis: 

 

 


