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Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Autor si zvolil aktuální téma přesunů na sněhu a ledu, konkrétně porovnání míry 

zatížení při různých sklonech a nesené zátěži. \výzkum byl z důvodu omezení proměnných 

realizován v laboratorních podmínkách na kolečkových lyžích. Práce je zpracována na 55 

stranách + 7 stran příloh.  

Organizačně a časově byla práce velmi náročná a zpracovatel musel prokázat jak 

teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. Měření probíhalo v biomedicínské laboratoři 

FTVS UK.  

Struktura práce je logická a srozumitelná. Práce byla prováděna na 10 probandech 

párovým způsobem se zkříženým designem a randomizací. Pro statistické zpracování byla 

použita analýza rozptylu ANOVA na hladině statistické významnosti p<0,05. 

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na bakalářské 

práce a v některých hlediscích je i převyšuje. Na druhou stranu se autor nevyhnul některým 

malým formálním chybám.  

Studie svým charakterem přispívá k řešení problematiky spojené s plněním úkolů 

obranyschopnosti státu, ale zároveň objasňuje i problematiku skialpinistického zatížení v 

civilním životě. 

Zvolené téma studie aktuálně přispívá k současně řešené problematice a záměrům 

směřování Speciální tělesné přípravy v AČR.  



 

Práci doporučuji k obhajobě  

 

1) Myslíte, že výsledky, které byly naměřeny by byly podobné i v nelaboratorním 

prostředí?  

2) Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj někdo 

chtěl navázat a rozšířit jej?  
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