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Cílem diplomové práce bylo jednak zjistit možnosti využití specifické zátěžové diagnostiky 
v běžné praxi dlouhodobého tréninkového procesu a dále určit vztah mezi výsledky aerobní 
zátěžové diagnostiky při pádlování na klidné vodě a při klikové ergometrii horních končetin
závodníků ve vodním slalomu a porovnat je s výsledky získanými při jízdě na kajaku 
v bazénu s protiproudem v rámci bakalářské práce. 
Práce obsahuje 55 stran textu, 9 stran příloh. 41 titulů použitých zdrojů literatury, z toho 13 
zahraničních.

Celkové hodnocení práce známkou I. 2. 3. 4. 

1. Formulace cílů práce X 
2. Metodika zpracování X 
3. Práce s daty a informacemi X
4. Celkový postup řešení X
5. Teoretické zázemí autora X
6. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce) X

7. Práce s odbornou literaturou (citace, norma) X
8. Úroveň jazykového zpracování X
9. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem X

10. Formální zpracování - celkový dojem X
11. Splnění cílů práce X 
12. Závěry práce a jejich formulace X 
13. Odborný přínos práce a její praktické využití X
14. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce X

Otázky k obhajobě:
1. Jakým směrem by se dle názoru diplomanta měl ubírat další výzkum v této oblasti?
2. Je třeba upravit, popřípadě doplnit terénní testování zátěžové diagnostiky pro její běžné 
využívání v tréninkovém procesu?  

Předloženou diplomovou práci hodnotím velmi kladně. Poprvé se v české republice podařilo
zrealizovat zátěžovou diagnostiku závodníků ve vodním slalomu při specifické činnosti na 
rovné vodě s využitím mobilního spiroergometrického zařízení, porovnat výsledky z terénních 
i laboratorních testů a získat i zpětnou vazbu testovaných závodníků na testování.
Autor během zpracovávání diplomové práce projevil schopnost samostatně řešit sledovanou 
problematiku, pravidelně konzultoval další postup a reagoval na připomínky vedoucího i 
konzultantky práce.
Výsledky a poznatky ze studie jsou důležitou informací pro další výzkum a zcela jistě budou 
použitelné pro kontrolu výkonnosti ve vrcholovém sportu.
Diplomovou práci Jana Busty doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 30.8.2015 PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
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