
Posudek na diplomovou práci Lukáše Tomana

Diplomová práce Lukáše Tomana „Výskyt a prevence astmatu v běžeckém lyžování u 
mládežnických kategorií“ obsahuje 83 stran včetně příloh. Součástí textové části je 26 grafů, 
1 tabulka a 6 obrázků, seznam použité literatury obsahuje 51 titulů od českých autorů a 11 
titulů zahraničních autorů.

Po formální stránce je práce velice přehledná s logickým řazením kapitol. Celkové grafické 
provedení včetně obrázků a grafů je na velmi dobré úrovni.
V teoretické části autor pracoval s poměrně velkým počtem literárních zdrojů, což umožňuje 
velmi podrobné seznámení s vybraným tématem. 
Po obsahové stránce se v práci vyskytuje několik překlepů (str. 11, 46, 55, 63 a 69) či 
nepřesných nebo chybným vyjádření. Na str. 41 diplomant uvádí, že běh soupažný jednodobý 
se podobá běhu střídavému dvoudobému, ale při zahájení směřují obě paže vpřed, následuje 
současné zapíchnutí holí. Vůbec není popsána rozdílná práce nohou a trupu. U charakteristiky 
způsobů bruslení (nesprávně uvedeno v DP „druhů“ bruslení) není popsána práce horních 
končetin. Nepřesnost je na str. 51, kde diplomant uvádí, že se vrátily ankety od 60% 
dotázaných, na další stránce ale uvádí od 52% dotázaných. Nepřesnou formulaci uvedl 
diplomant i v závěrech u hypotézy č. 1. V seznamu použité literatury dále není uveden autor 
Kubánek (2012), citovaný na str. 69. V seznamu zdrojů obrázků diplomant chybně označuje 
jednotlivé obrázky formou URL 1 – 6, ale v textové části jsou všechny obrázky označeny jako 
obr. 1 – 6.
Cíle práce i dílčí úkoly diplomant splnil a výsledky dostatečně zdůvodnil. 

Přes uvedené nedostatky se domnívám, že předložená práce splňuje požadavky na tento typ 
práce a doporučuji ji k obhajobě.

Otázky k obhajobě?
1. z jakého důvodu mají jedinci s výskytem pylové alergie blíže k výskytu astmatu?
2. znáte nějaké důvody, proč závodníci nepoužívají speciální masky ve vysokých 

mrazech? Může jejich použití nějakým způsobem omezit výkonnost závodníka?   

V Praze dne 31.8.2016 vedoucí práce
PaedDr. Tomáš Gnad


