
Posudek na diplomovou práci Sandry Schützové 

 

 

Diplomová práce Sandry Schützové „Ověření vlivu hyperoxie na výsledek v testu 

simulujícím výkon v team sprintu na lyžařském trenažéru SkiErg“ je v rozsahu 69 stran 

textu a 11 stran příloh, které obsahují 14 tabulek, 10 obrázků, 3 grafy a 1 schéma. Seznam 

použité literatury obsahuje 83 titulů tištěných zdrojů a 10 internetových zdrojů, z toho 41 

zahraničních. 

 

Po stránce formální v práci nejsou zásadní nedostatky, práce má logickou strukturu, 

s minimem výskytu formálních chyb, je přehledná, textová část je vhodně doplněna tabulkami 

a obrázky. Matoucím vlivem je uvádění zkratky P ve třech různých významech: pauza, 

placebo nebo pravá, v jednom případě záměna místo silových schopností je uvedeno silových 

dovedností (str. 39). Nedostatečně je formulován úkol práce „…nezapočítat naměřená 

průměrná data děvčat a zařadit pouze silově lépe připravené chlapce“, což asi nebyl úkol 

práce. Na splnění tohoto úkolu se diplomantka odvolává dále ve výsledcích (str. 52). 

Nedostatkem je skutečnost, že jiné úkoly formulovány již nejsou.  

 

Diplomantka v teoretické části pracovala s poměrně rozsáhlým seznamem literárních zdrojů, 

z toho je 41 zahraničních. Tato část je výborně zpracována, studentka tak potvrdila skvělou 

orientaci ve zkoumané problematice a schopnost vyhledat a používat zdroje k tvorbě 

diplomové práce. I praktická část je zpracována na velmi dobré úrovni, získané výsledky jsou 

dávány do souvislostí a porovnávány s jiným literárními zdroji. Diplomantka prokázala i 

v této části dostatečný přehled i schopnosti využít získané informace v praxi. V závěrech jen 

trochu chybí informace o celkovém významu tohoto testování pro praxi. 

 

Stav kontroly na plagiáty byl nalezen programem theses.cz nejvýše 6% a to shodou 

s autorovou bakalářskou prací, která je řádně ocitována.  

Programem Turnitin byla nalezena shoda 24% a je to též tím, 

že diplomantka vycházela z vlastní bakalářské práce. Vše je řádně ocitováno. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Z jakého důvodu nebyla započítána naměřená data děvčat a zařazeni byli pouze silově 

lépe připravení chlapci?  

2. V čem se liší průběh pohybu a zatížení na trenažéru SkiErg proti běhu na lyžích? 

3. Testování bylo zaměřeno na opakované tříminutové zatížení, přibližně odpovídající 

zatížení ve sprintu na lyžích. Byly nějakým způsobem zohledněny u výběru probandů 

jejich rychlostní předpoklady? 

4. Jak by byly výsledky ovlivněny, kdyby byla zařazena inhalace také před prvním 

úsekem testování? 

5. V čem by se lišilo obdobné testování, které by proběhlo na sněhu na běžeckých lyžích, 

ovlivněné odlišnou teplotou a vlhkostí vzduchu? 

 

 

Na základě předložené práce doporučuji po doplnění úkolů práce známku: výborně. 

 

 

V Praze dne 9. 6. 2020       oponent práce 

         PaedDr. Tomáš Gnad  


