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Název diplomové práce:
Vybrané respirační parametry a respirační trénink u hráček tenisu
Cíl práce:
Cílem diplomové práce bylo stanovit a porovnat respirační parametry u dvojčat s normami populace
a elitními hráčkami tenisu v laboratorních a terénních podmínkách a vytvořit a vyhodnotit respirační
trénink pro hráčky tenisu. Výsledky standardního laboratorního vyšetření byly porovnány s terénním
odhadem VO2max pomocí aparatury VO2Master. Respirační trénink s využitím aparatury
Powerbreathe byl prováděn v rámci širšího programu kondičního tréninku po dobu 4 týdnů.
Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií Covid 19 bohužel neproběhlo závěrečné vyšetření
hráček, které by mohlo potvrdit či vyvrátit vliv kondičního a respiračního tréninku na funkční stav a
sportovní výkonnost obou hráček tenisu.
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metodologie 6 stran, výsledky s minimální diskusí 16 stran, závěr 1 strana.
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Využitelnost výsledků studie v praxi je průměrná, práce prokázala zhruba obdobnou výpovědní
hodnotu terénního odhadu VO2max dle Master Pro (nižší o 7-8 % oproti laboratornímu měření).
Práce uvádí subjektivní zkušenosti a hodnocení obou hráček s respiračním tréninkem s aparaturou
Powerbreathe. Vzhledem k omezením souvisejícím s pandemií Covid 19 neproběhlo závěrečné
vyšetření hráček, které by mohlo potvrdit či vyvrátit vliv kondičního a respiračního tréninku na
funkční stav a sportovní výkonnost obou hráček tenisu.

4. Využitelnost výsledků v praxi:

5. Připomínky a otázky k event. zodpovězení při obhajobě:
Připomínky:
V textu se objevuje řada formulačních nepřesností, např. není vhodně oddělena problematika
„ventilace a „respirace“ (s. 14-15), „konstrikční“ postižení, lépe obstrukční dýchacích cest (s. 24),
„mechový“ správně patrně měchový spirometr (s. 24-25), monozygotní dvojčata se vyvíjejí z jedné
zygoty, nikoli jednoho embrya, tj. zárodku, který je starší dvou týdnů a mladší osmi týdnů (s. 34).
V tabulce 3. jsou hodnoty bez ohledu na jejich povahu a přesnost měření uváděny na dvě desetinná
místa. Na s. 38 je mylně zmíněn Wingate test, který ale tenistky neabsolvovaly. Úvod diplomové práce
by měl směřovat k zdůvodnění hypotéz, což práce postrádá.
V práci chybí kapitola diskuse, stanovené spirometrické parametry jsou porovnány pouze s výsledky
spirometrie jediné studie u tureckých hráček tenisu a chybí zejména porovnání s obdobnými studiemi
respiračního tréninku u hráček tenisu či obdobných sportovních her. Chybí hlubší analýza
potenciálního přínosu respiračního tréninku pro hráčky a hráče tenisu.
Otázky:
Jak je rozšířený respirační trénink u hráčů a hráček vrcholového tenisu?
Jakým způsobem by bylo možné ověřit přínos respiračního tréninku pro speciální sportovní výkonnost
hráček a hráčů tenisu?
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