
Posudek na bakalářskou práci Anny Čechové 

 

 

Bakalářská práce Anny Čechové „Porovnání vnitřního zatížení u běhu střídavého 

dvoudobého a soupažného prostého na kolečkových lyžích“ obsahuje 54 stran a 5 stran 

příloh, v textové části je 10 obrázků a 5 tabulek. Seznam použité literatury obsahuje 30 titulů, 

z toho 6 zahraničních. 

 

Po formální stránce jsou chybně číslovány tabulky a obrázky, chybí seznam zkratek, některé 

zkratky nejsou v textu vysvětleny vůbec. V seznamu literatury chybí autoři Ondráček, Žák, 

Hřebíčková, 2015.  

Nejednotná je autorka práce v terminologii, kdy střídavě uvádí termíny jednotlivých 

běžeckých způsobů (soupažný běh - soupažný běh prostý - soupaž nebo běh střídavý 

dvoudobý – stříďák – střídavý způsob běhu), v jiné části je jednou uvedena tepová frekvence 

(TF) a jinde srdeční frekvence (SF). Nevhodné je i zkracování termínů: smodch v tabulkách č. 

10 až 14 bez popisu zkratky.  

V teoretické části je několik chybných vyjádření, hlavně z hlediska formulace vět, viz strana 

9, 11, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 50. 

V tabulce č. 3 (str. 21) je „pomalejší způsob jízdy“ uveden jako výhoda i nevýhoda. 

 

Po obsahové stránce považuji za nevhodnou formulaci hypotézy 1a nebo 1b. Bylo by 

vhodnější uvést jen jednu z uvedených hypotéz, která zároveň vyvrací druhou. 

Ve výsledcích jsou v tabulkách uvedeny hodnoty průměrné srdeční frekvence, vhodnější by 

bylo tyto hodnoty přepočítat na procentuální vyjádření maximální srdeční frekvence, což lépe 

charakterizuje intenzitu zatížení při testu.  

Částečným zklamáním je kapitola Výsledky a Diskuze, kde autorka nevyužila prostor pro 

podrobnější analýzu svých výsledků, v kterých je množství dat bez komentáře.  

 

  

Otázky k obhajobě: 

 

1. Mohly být výsledky testování ovlivněny podmínkami, kdy byla trať první den mokrá, 

a jaké byste předpokládala výsledky, pokud by se podobný test aplikoval v zimě na 

lyžích? 

2. Mohly být výsledky ovlivněny tím, že měli probandi odlišné vybavení (kolečkové 

lyže)? 

3. Z jakého důvodu byla druhý den měření provedena výměna běžeckých způsobů? 

4. Čím vším je ovlivněn výkon a rychlost lyžaře na kolečkových a běžeckých lyžích? 

 

 

Po zodpovězení dotazů doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 18. 8. 2018      oponent práce 

        PaedDr. Tomáš Gnad   


