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Předložená diplomová práce (dále jen DP) se zabývá vztahem kondičních a psychických 
činitelů s výkonem závodníka ve vodním slalomu, resp. s jeho výkonností. Je zpracovaná na 
55 stranách včetně 5 stran příloh, je uvedeno 36 titulů relevantní literatury a několik 
internetových odkazů.
Do sledovaného souboru autor zařadil reprezentativní vzorek singlkanoistů – členů všech 
reprezentačních družstev (juniorů, závodníků do 23 let i seniorských reprezentantů). Na takto 
sestaveném souboru se poté pokusil najít vztah mezi obecnými i specifickými kondičními 
faktory a výkony ve vybraných závodech. Dále se pokusil zjistit vztah mezi závodní úzkostí a 
výkonem. Pro šetření probandů použil Wingate testu na klikovém ergometru, terénní testové 
baterie a dotazníku CSAI – 2 pro zjišťování závodní úzkosti. Statistické zpracování výsledků 
měření bylo vzhledem k malému počtu dat provedeno neparametrickou korelací.

Připomínky:
 Z čeho je usuzováno, že zjištěné hodnoty AnC a Pmax dávají závodníkům dobrý 

předpoklad pro střednědobou silově vytrvalostní zátěž – str. 37?
 Mám výhrady ke komentáři výsledků měření v kapitole Diskuze, které jsou opakovaně 

komentovány „důležitým parametrem dobrého závodníka ve vodním slalomu je nejen 
dobrá kondiční připravenost, ale také technika pádlování a skluz lodi“.

 Statistické zpracování výsledků mělo být doplněno stanovením věcné významnosti
zjištěných závislostí.

 V kapitole Bibliografie je několik formálních nepřesností.

Otázka k obhajobě:
Prosím o podrobnější okomentování nepotvrzení třetí hypotézy, resp. nepotvrzení lineárního 
vztahu mezi kognitivní složkou a výkonností závodníka

Diplomant pravidelně konzultoval a zapracovával připomínky vedoucího práce, nicméně 
dokončení diplomové práce bylo ovlivněno časovým tlakem, což se projevilo jak v obsahové, 
tak i ve formální stránce DP.
Přes uvedené připomínky doporučuji předloženou diplomovou práci Davida Jančara 
k obhajobě.

V Praze 25. dubna 2008 PhDr. Milan Bílý
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