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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

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Diplomová práce navazuje na práci bakalářskou, která byla cennou pilotní studií a je jejím 
rozšířením. Rozsahem a obsahem práce splňuje podmínky kladené na tento typ závěrečné práce. 
Teoretická část je dobrým podkladem pro část výzkumnou. 
Cíle, výzkumné otázky a hypotézy jsou jasně formulovány. Organizace výzkumu a použité 
výzkumné metody na sebe logicky navazují. Prezentace výsledků je doplněna komentářem, který 
je pro běžného čtenáře nezbytný.
V kapitole Diskuse autor porovnává jednotlivé výsledky práce a stanovuje závěry použitelné pro 
možnosti dalšího výzkumu. Své výsledky zároveň porovnává s již publikovanými pracemi, což je 
nezbytný předpoklad pro formulaci objektivních závěrů práce.
V kapitole Závěr autor shrnuje výsledky práce.

Připomínky: Standardním úkolem oponenta práce je vytýkání nedostatků a požadování 
vysvětlení. Z celkového pohledu lze hovořit o velmi zdařilé práci, ve které prokázal autor odborný
vhled do zkoumané problematiky. 



Osobně chápu, že autor chtěl zjistit statisticky významný vztah všech výsledných hodnot 
sledovaných parametrů. Díky tomu stanovil 7 hypotéz. Otázkou je, které výsledné hodnoty, resp. 
vztah mezi nimi jsou pro téma práce nejvíce relevantní?
Kapitola 5.6 Výsledky a hypotézy: Domnívám se, že tato kapitola měla zaznít v závěru práce, kde 
autor na základě potvrzení/vyvrácení hypotéz stejně musí čtenáři připomenout, k čemu ve svém 
výzkumu došel. 
Kapitola 7 Závěr: práce má velmi nadstandartní úroveň jazykového projevu. Proto prosím autora 
o opravu gramatické chyby (řádek 3), aby úroveň zachoval až do konce práce (jedná se o čtenáři 
velmi čtenou kapitolu). 
Dále autor v posledním odstavci používá citaci. Zde není jasné, co píše sám autor, resp. co je 
vlastní citace.

Otázky k obhajobě:
1. Jaké jsou v současnosti mezi vodními slalomáři nejpoužívanější metody laboratorní 

zátěžové diagnostiky?
2. Jaké závěry pro další možnosti kontroly a sledování tréninkového procesu, resp. jaká 

doporučení pro další měření vyplynula po zpracování ankety probandům?
3. Vysvětlete prosím, proč a čím je jízda na kajaku velmi podobná a je diagnosticky 

nahraditelná klikovou ergonometrií horních končetin a ne např. pádlovacím 
trenažerem?

4. Je zátěžová diagnostika při jízdě na kajaku na klidné vodě využitelná v běžné praxi 
tréninkového procesu a proč?

Závěr: Po zodpovězení otázek doporučuji práci k obhajobě.
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