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Zhodnocení ekonomiky lezení a fyziologické odezvy organizmu při různých rychlostech lezení  

Cíl práce: 

Cílem práce bylo zhodnotit ekonomiku lezení a fyziologickou odezvu organizmu při různých 

rychlostech lezení u mírně pokročilých lezců (n= 21, 11 mužů a 10 žen) a výkonnostních 

sportovních lezců-mužů.  Lezci absolvovali 3 submaximální čtyřminutové testy na lezeckém 

ergometru ve sklonu 90° při rychlostech 4, 6 a 9 m.min
-1

, kdy byla průběžně monitorována 

srdeční frekvence (SF), minutová ventilace (VE), spotřeba kyslíku (VO2) a poměr respirační 

výměny RER a byl stanoven energetický výdej. Studie prokázala nižší hodnoty energetického 

výdeje, tj. lepší ekonomiku práce u výkonnostních lezců než u mírně pokročilých lezců a 

minimální rozdíly u mužů a žen kategorie mírně pokročilých lezců. Studie naznačuje potřebu 

rozvíjení techniky lezení, a to nejen u začátečníků, ale také u pokročilejších a zkušenějších 

lezců.Cíl diplomové práce byl beze zbytku splněn.   

 

1. Rozsah 
* stran textu 66 

* literárních pramenů (cizojazyčných)   50 (z toho 39 cizojazyčných)  

* tabulky, grafy, přílohy  6 tabulek, 4 grafy  

 

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné 

* teoretické znalosti x   

      Teoretické znalosti diplomanta jsou nadprůměrné 
* vstupní údaje a jejich zpracování  x  

      Sběr dat i jejich zpracování a vyhodnocení  bylo standardní  
* použité metody  x  

     Použité metody zahrnovaly sběr základních dat nepřímou kalorimetrii, k popisu dat byly 

použity deskriptivní statistické metody (aritmetický průměr a směrodatná odchylka), pro 

zhodnocení statistické významnosti rozdílů dvou skupin byl použit dvouvýběrový t-test na 

hladině významnosti 0,05. Pro určení věcné významnosti (effect size) bylo použito výpočtu 

Cohenova d, měření závislosti naměřených veličin na výkonnosti RP bylo provedeno pomocí 

Pearsonovy korelace a jednoduché lineární regrese. 

 

 stupeň hodnocení 

3. Kritéria hodnocení práce: Výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující 

stupeň splnění cíle práce  X   

    Předpokládané cíle diplomové práce byly splněny.   
hloubka provedené analýzy ve vztahu 

k tématu 

 X   

    Analýza je provedena kvalifikovaně, směřuje tématu práce 
logická stavba práce  X   

Teoretická část práce je rozsáhlejší 33 stran, cíle, další části práce jsou stručnější, cíle, 

hypotézy a metody 4 strany, výsledky 7 stran, diskuse 5 stran, závěry 1 strana).      
práce s literaturou včetně citací  X   

Odpovídá standardním požadavkům kladeným na diplomovou práci 
adekvátnost použitých metod  X   



Použité metody byly adekvátní charakteru a záměru práce   
úprava práce (text, grafy, tabulky)   x  

Vyskytují se formální nedostatky  
stylistická úroveň   x  

V textu je řada pravopisných chyb 
  

 

4. Využitelnost výsledků v praxi: nadprůměrná průměrná podprůměrná 

Výsledky studie potvrzují předpoklad, že u výkonnostních lezců jsou hodnoty energetického 

výdeje nižší než u mírně pokročilých lezců, tj. výkonnostní lezci vykazují lepší ekonomiku práce. 

Studie dále prokázala minimální rozdíly u mužů a žen kategorie mírně pokročilých lezců. Studie 

naznačuje potřebu rozvíjení techniky lezení, a to nejen u začátečníků, ale také u pokročilejších 

a zkušenějších lezců. 

 

5. Kontrola plagiátorství  

 

Předložená diplomová práci byla zkontrolována dle Opatření děkanky č. 4/2020 „Porovnání 

obsahu závěrečných prací“ a nebyly shledány žádné indicie, že by diplomová práce nebyla 

originálním dílem autora, v programu Theses byla nalezena je nízká shoda (30 pramenů, shoda 

pod 5 %), dle systému Turnitin byla zjištěna rovněž nízká shoda, celkově jen 14 % (ze srovnání 

48 dokumentů).     

 

 

6. Připomínky a otázky k  zodpovězení při obhajobě: 

 

Připomínky: V textu diplomové práce se vyskytují mnohé formální nedostatky, např. hodnota 

„p“ je jednou psána s velkým P, jindy s malým p, název tabulky s číslem se vždy umísťuje 

nad tabulku, pod tabulkou se píše event. legenda, jednotky by měly být psány standardně, 

místo lomítek všude užívat záporné exponenty, nedělit rozměry jednotek na dvě řádky (využít 

pevnou pomlčku apod.); po jednotkách času (minuta = min, sekunda= s) se nepíše tečka; str. 

str. 28 chybně formulován ekonomika práce, str. 31-33 je zaměňováno VO2 a VO2max, 

podobně SF a SFmax; str. 45: respirační poměr RER není VCO2/CO2; str. 56: doba úseků 

lezení ve studii trvala 4 minuty, nikoli 5 minut.  

   V textu je řada pravopisných chyb, zejména se týká záměny tvrdého „y“ a měkkého “i“. 

Diplomová práce je vizitkou každého absolventa vysoké školy a proto doporučuji vložit do 

SISu Errata, kde budou uvedeny a opraveny všechny chyby.  
  

Otázka: Metodika měření udává, že po všech výkonech byla po dobu 5 min sledována 

pozátěžová nadspotřeba kyslíku EPOC, jejíž hodnoty se přičítaly k pracovní spotřebě kyslíku. 

Lišily se hodnoty EPOC u jednotlivých rychlostí lezení a mezi jednotlivými kategoriemi 

navzájem? Podle míry EPOC a koncentrace laktátu v krvi by bylo možno usuzovat na podíly 

energetické úhrady- u různých rychlostí lezení a u různých kategorií lezců.  
     

 

7. Doporučení práce k obhajobě 
ANO NE 

                 

8.  Navržený klasifikační stupeň:  

Velmi dobře - dobře 

 

V Praze dne 18. 8. 2020                  Prof. MUDr. Jan Heller, CSc.  

    


