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Student předkládá diplomovou práci na téma „Porovnání timingu vybraných svalů pletence 

ramenního při plaveckém způsobu prsa ve vodě a na suchu“. Diplomová práce je

zpracovaná na 73 stranách textu za použití více jak 60 literárních zdrojů a je doplněna třemi 

přílohami.

Práce je systematicky členěna do dvanácti základních kapitol, což je vyhovující vzhledem k 

požadavkům, které jsou na diplomové práce kladeny.

Teoretické podklady jsou zpracovány v kapitolách 2 – 7. Autor se zabývá otázkami plavání, 

anatomií a kineziologií  pletence ramenního, dále plaveckými zraněními z přetížení, 

hydromechanikou a rovněž elektromyografií, která byla použita v experimentu. Rozsah

teoretických podkladů i pokud jde o obsah, lze akceptovat vzhledem k tématice v práci 

řešené. 

Kapitola 8 zahrnuje cíle a úkoly práce, řešené otázky a hypotézy, kapitola 9 potom metodiku 

práce. K uvedeným dvěma kapitolám nemám výhrad, snad přílišná stručnost a strohost textu 

je v některých pasážích zřetelná. 

Výsledky v kapitole 10  jsou zpracovány formou tabulek a doplněny textem. Prezentovány 

jsou výsledky elektromyografické analýzy, provedené u jednoho probanda – a to jak měření 

tzv. na suchu tak ve vodním prostředí. Vzhledem k tomu, že postupy, které byly k hodnocení 

použity jsou velmi technicky náročné, je plně akceptovatelné, že byl použit v rámci studie, 

kterou lze považovat za pilotní, pouze jeden profesionální plavec.



Diskuse v kapitole 9 na šesti stranách, doplněná obrázky je zajímavá, ale bylo by možné 

začlenit řadu dalších témat, která by vzhledem k provedenému experimentu a následnému 

využití výsledků do praxe, mohl autor diskutovat.

K formální stránce: obsah na straně 7 vykazuje drobné nedostatky, rovněž tak v textu jsou 

drobné gramatické nedostatky (většinou autor zápasí s i a y). Úprava řádkování v celé práci 

není rovněž na všech místech zcela optimální.

Pokud jde o přístup studenta ke zpracování práce – diplomant prokazoval schopnost 

samostatně pracovat, seznámil se s měřící aparaturou, nad rámec běžného magisterského 

vzdělání, prokázal dobrou schopnost pracovat s literárními zdroji.

Závěr:

Diplomová práce Bc. Jonáše Böswarta splňuje základní požadavky, které jsou na magisterské

práce kladeny a doporučuji proto komisi pro SZZK přijmout jeho práci k obhajobě a 

hodnocení doporučuji dle průběhu obhajoby s tím, že mé hodnocení je stupněm velmi dobře.

Dotaz pro obhajobu:
Jaký další či navazující výzkum v oblasti, která je náplní vaší diplomové práce byste 
doporučil dále, aby vámi uvedená doporučení nebyly pouze domněnkami, jak píšete v závěru. 
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