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Posudek oponenta diplomové práce 
Jméno posluchače Bc. Dominika Zapaľačová 

Téma práce Přehled různých forem rozcvičení před sportovním výkonem ve 
sprintu 

Cíl práce 
 

Prostudování vědeckých a odborných publikací a článků, získat 
informace týkající se rozcvičením před rychlostním sportovním 
výkonem reprezentovaným krátkým sprintem a zároveň se zamyslet, 
jak následně různé druhy rozcvičení ovlivňují výše uvedený 
sportovní výkon. Pomocí příkladové studie na základě vybrané 
výzkumné metodiky provést měření rychlosti běžecké lokomoce po 
vybraném druhu rozcvičení.   

Vedoucí diplomové práce PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 
Oponent diplomové práce PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 

 
Rozsah práce   
stran textu 84 (bez příloh) 
literárních pramenů (cizojazyčných) 9/455! 
tabulky, grafy, přílohy 6/1/8 

 

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 doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně 
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Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
 
Otázky k obhajobě:  

1. Z jakých zdrojů studentka čerpala tak velké množství publikací?  
2. Vysvětlete, jak se podle literatury pozná, jak se od sebe odlišuje statický a dynamický 

strečink z hlediska krátkého setrvání v krajních pozicích. Našla jste popřípadě nějaký časový 
údaj, na kterém se autoři shodují a věrohodně to dokazují?  

3. Vyjmenujete, jaké poznatky jste nalezla o problematice opětovného rozcvičení 
(dorozcvičení), které je v atletice typické např. pro vícebojaře mezi disciplínami nebo 
sprintery po rozbězích mající cca 2 hodiny časový odstup mezi semifinálem či finálem, 
typický pro české ligové závody. 

Odpovězte i na otázky z textu. 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Studentka Zapaľačová se ve své DP zaměřila na literární rešerši a pokusila se provést měření 
rychlosti dle vybrané metodiky. 
Musím poznamenat, že takhle kvalitně zpracovanou DP jsem dlouho neviděl. Seznam publikační 
činnosti je tak obsáhlý, že počtem výrazně přesahuje i nároky na vyšší stupeň vědecké práce 
(Disertace). Čtenáři se až nechce věřit, že je pro vypracování DP možné prostudovat tak velké 
množství publikací. 
Na s. 14 se uvádí citace Birda (2002), že 100 m je přirozeně výbušná disciplína, zahrnující několik 
faktorů, kdy se sprinter pohybuje v několika fázích. Zajímalo by mě v jakých? 
Na s. 16 se nachází graf. č. 1., který má pouze anglický text bez českého překladu. Čtenář neznající 
anglický jazyk jeho významu neporozumí. 
V DP jsem nenalezl Seznam tabulek a obrázků.   
Studentka se v druhé části věnuje případové studii, kdy si sama ověřuje efekt několika variant 
rozcvičení na třech věkově odlišných skupinách. Tuto část by se dalo označil i jako možnou Pilotní 
studii pro případné podrobnější zpracování s větším počtem probandů. Dle mého názoru je rozdíl 
mezi tzv. statickým dynamickým strečinkem a aktivním dynamickým strečinkem velmi malý, proto 
se účinky těžko prokazují.  
V textu na s. 81 a 82 se uvádí, že sprinty se běhaly z vysokého startu. Domnívám se, že se jednalo o 
jinou startovní techniku, protože mi přijde nemožné, aby z vysokého startu šlo kvalitně praktikovat 
sprinterské provedení. O jaký start tedy pravděpodobně šlo? 
Kapitola 7.1.3 mi přijde trochu zmateně popsaná. Unikají mi tam podstatné detaily. Jestli jsem 
popisu dobře porozuměl, tak hned po rozklusání následovaly dva úseky dlouhé 20 m maximálním 
úsilím. A jak dlouho po rozklusání to bylo? V jaké fázi přípravy se probandé nacházeli? Jak bylo 
ošetřeno, že probandé nepřišli na měření již rozcvičení např. z hodiny tělocviku nebo jiné sportovní 
akce? V DP se mohlo v kapitole Diskuze objevit právě i pár vět, které by na tuto problematiku 
možného ovlivnění naměřených výsledků poukazovalo. 
DP má pěknou úpravu, barevné obrázky (občas trochu malé), pěknou úpravu, splňuje nároky na ní 
kladené a mohu ji doporučit k obhajobě.    
      
Oponent diplomové práce:  
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.          

V Praze dne: 1. 9. 2016  Podpis: 


