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Posudek oponenta diplomové práce

Jméno posluchače Bc. Eliška Křížová

Téma práce Kondiční a kompenzační cvičení ve sportovním tanci

Cíle práce
Cílem této práce je navrhnout a aplikovat kondiční a 
kompenzační cvičení do tréninkového režimu tanečníků tak, aby 
si je osvojili a zároveň jim napomohli ke zvýšení fyzické 
kondice, zlepšení zdravotního stavu a snížení rizika zranění.

Vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Oponent diplomové práce PhDr. Andrea Mahrová, Ph.D.

Rozsah práce
stran textu 77
literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 65 (z toho6 internetových; a 18 cizojazyčných)

tabulky, grafy, přílohy 9, 13, 5

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: výborně
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a
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Otázky k obhajobě: 
1. Má taneční pár standardně svého trenéra anebo je sám sobě učitelem?
2. V případě, že tanečníci zakomponují do svého tréninkového procesu kompenzační prvky, 
prodlouží se doba tréninku. Může zde nastat problém s financováním delší doby pronájmu sálu, 
šatny (jako např. u fotbalistů, hokejistů)?
3. V kapitole 9.3.1 uvádíte zátěžové vyšetření na běhacím páse. Výsledky nejsou součástí této 
práce. Proč?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Celkové zpracování práce hodnotím jako nadstandardní. Oceňuji pečlivost a preciznost zpracování
teoretické a praktické – výsledkové části. Kladně hodnotím výstupy do praxe a návrhy 
intervenčních programů.

K práci mám připomínky, které nijak hodnotu práce nesnižují, pouze vedou k ujasnění určitých 
nesrovnalostí.
U obrázků 3 a 4 a u tabulek 1 a 2 není uveden zdroj – citace – odkud bylo převzato.
V tabulce 3 – překlep halixy – myšleno halluxy (hallux valgus) ?
Chybí odkaz na obrázek 5 v textu.
H3 – je položena jako otázka; hypotéza je domněnka, kterou potvrdíme či vyvrátíme praktickou 
studií.
Citace z odborných článků – stačí uvést autora a rok použité citace. Nevypisuje se celý název 
článku.
  
Závěr:
Kladně hodnotím výběr tématu – aktuálnost, zajímavost, potřebu řešit nedostatky a navrhovat 
intervenční programy realizovatelné v rámci běžného tréninku. Z celé studie a z jejího zpracování 
vyzařuje profesionalita diplomantky a praktický vhled do zpracovávané problematiky.
Diplomantka zpracováním této diplomové práce prokázal schopnost samostatné práce.

V případě, že diplomantka obhájí připomínky a komentáře oponenta a zodpoví dotazy, navrhuji 
klasifikační stupeň výborně.
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