
Posudek vedoucího diplomové práce předložené bc. Sandrou Schützovou: 

„Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu 

na lyžařském trenažéru SkiErg“ 

Diplomová práce zpracovaná bc. Sandrou Schützovou na 80 stranách textu (vč. příloh) 

shrnuje výsledky původního originálního výzkumu zaměřeného na ověření vlivu hyperoxie na 

výsledek v testu simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg. 

Při výběru tématu jsme s diplomantkou diskutovali různé možnosti. Konečné 

rozhodnutí o směrování diplomové práce ovlivnila skutečnost, že team sprinty jsou relativně 

novou lyžařskou disciplínou, kde sama úspěšně závodí. Hyperoxie pak podle našich informací 

a literární rešerše není v běžeckém lyžování systematicky využívána. Diplomantka také měla 

s testováním na trenažeru SkiErg zkušenosti z bakalářské práce. 

 V teoretické části práce autorka pracuje s aktuálními relevantními literárními zdroji, 

ze kterých se zaměřila především na: historii, disciplíny, sílu, testování i trenažery 

v běžeckém lyžování. Shrnuje také informace z výzkumů zaměřených na hyperoxii a 

problematiku placeba.  

Cíle, úkoly, metodika i popis designu testu práce jsou formulovány jasně a odpovídají 

požadavkům kladeným na tento typ kvalifikační práce. Jsem potěšen konečným zněním 

hypotéz, protože jejich formulování bylo náročné. Při zpětném hodnocení jsme bohužel při 

designovaní výzkumu chybně do designu výzkumu nezahrnuli inhalaci kyslíku/placeba také 

před prvním testem. 

Výsledková část předkládané práce je precizně zpracovaná. Kapitola diskuse je jasně 

formulovaná a vhodně doplňuje výsledkovou část.  

Formulace závěru odpovídá požadavkům na tento typ kvalifikačních prací.  

Úkoly, které si diplomantka vytyčila v zadání práce, se podařilo naplnit. 

Oceňuji skutečnost, že bc. Sandra Schützová při zpracování diplomové práce prokázala 

předpoklady k samostatné vědecké práci.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

V závislosti na průběhu obhajoby doporučuji předloženou práci hodnotit známkou 

výborně.  

V rámci obhajoby by měl autor zodpovědět následující doplňující otázky: 

1. Jaké jsou hlavní limity Vámi realizovaného výzkumu a zjištěných výsledků? 

2. Jaké jsou, dle Vašeho názoru, aktuální trendy v přípravě a tréninku na lyžařské 

závody ve sprintu? 

   

V  Praze, dne 30. 5. 2020 

        doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.  

                         vedoucí diplomové práce 


