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Předložená disertační práce je sepsána na 126 stranách textu a zabývá se vlivem dechové 

techniky na nitrohrudní tlak při základním cviku pro rozvoj síly horní části těla – bench press. 

Autor dále zkoumá, která z dechových technik povede k překonání nejvyšší zátěže a jaké 

budou mít vliv na kinematiku a svalovou aktivitu při různých intenzitách zátěže.  

Úvod práce je stručný a z mého pohledu pouze částečně popisuje řešený problém. Domnívám 

se, že úvod by měl být opřen o literární zdroje a vést k jasnému vymezení řešeného problému. 

Autor sice poukazuje na empirické poznatky či předchozí studie, nicméně pro tyto tvrzení 

chybí reference, které by je podporovaly. Stejně tak se domnívám, že důvody pro výběr cviku  

(bench press) by měly být opřeny o literaturu.  

Teoretická část práce obsahuje kapitoly, které se zabývají a vysvětlují klíčové pojmy disertační 

práce. Je logicky uspořádaná a opírá se o dostatečné množství jednak primárních tak 

sekundárních zdrojů. Výtky mám ke kapitole 6. Kinematika, která je dle mého názoru 

zpracována velmi stručně a postrádám hlubší vhled do této problematiky. Autor v této 

kapitole popisuje kinematiku jako část mechaniky a rovněž metody získávání pohybové 

záznamu, které nejsou popsány dostatečně. Například místo jednoduchého popisu 2D rovinné 

a 3D prostorové analýzy pohybu bych uvítal detailnější popis videografické vyšetřovací metody 

a zejména pak optoelektronické stereofotogrammetrie, kterou autor pro analýzu pohybu 

používá. Jejich výhody a nevýhody, chyby spojené se ziskem a vyhodnocováním záznamu 

apod.  

Hlavní cíl a dílčí cíl jsou formulovány srozumitelně a jsou v nim vhodně formulovány výzkumné 

hypotézy. Nicméně, se domnívám se, že následující text, který autor uvádí jako předpoklady 



pro stanovení hypotéz patří spíše do úvodu práce, neboť vymezuje výzkumný problém 

s odkazy na předešlé studie v této oblasti. Je tady na škodu, že to, co z mého pohledu chybí 

v úvodu práce se objevuje až nyní v této části disertační práce.  

Požité metody kombinují přístupy antropometrie, fyziologie a biomechanické analýzy pohybu. 

Celkově jsou použité metody popsány dostatečně a jsou standardizované. Nicméně, u 

biomechanické analýzy pohybu se vykytují určité nejasnosti, které je třeba upřesnit. V této 

kapitole autor například popisuje obecnou funkci EMG senzorů či kamerového systému, což 

do popisu požitých metod výzkumu nepatří a považuji to za nadbytečné.     

Výsledky jsou zpracovány formou grafů a tabulek. Pro tento typ experimentu jsou použity 

vhodné statistické metody. Při použití ANOVY a následných párových srovnání bych 

doporučoval použití koeficientu effect size pro vyjádření praktické významnosti zjištěných 

rozdílů.  

Diskuze je zpracována kvalitně autor se snaží své zjištění dávat do souvislostí s předchozími 

studiemi z této oblasti.  

Závěry vycházejí výhradně ze zjištěných výsledků a reflektují formulované hypotézy práce. 

Autor rovněž naznačuje největší limitace práce. V této části bych uvítal formulaci praktických 

doporučení pro tréninkový proces. 

 

Otázky a připomínky k obhajobě: 

Otázka/Připomínka: Uveďte prosím stěžejní odborné studie, které podporují vaše tvrzení pro 

výběr cviku bench-press.  

Otázka/Připomínka: Proč byla zvolena pauza 2–5 dní? Mohla rozdílná délka pauzy ovlivnit další 

měření a tím dosažené výsledky?  

Otázka/Připomínka: Která z kamer byla variabilně používána? Pokud se jednalo o kameru ze 

systému Qualisys a bylo s ní v průběhu měření manipulováno byla tím ovlivněna kalibrace 

celého systému?    

Otázka/Připomínka: Jak byla kontrolována výchozí poloha činka, aby nedošlo k ovlivnění 

polohy reflexní značky umístěné na ose činky?  



Otázka/Připomínka: Jak bylo docíleno toho, aby byl minimalizován pohyb reflexní značky 

v průběhu pohybu osy? Mohlo toto ovlivnit dráhu osy činky?  

Otázka: Jaká jsou praktické doporučení pro sportovce a existují na základě vašich zjištění 

některé techniky, které mohou být pro silový rozvoj efektivnější?  

 

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv práce vykazuje určité nepřesnosti, které bude nutné u 

obhajoby vysvětlit považuji práci za zdařilou, a to zejména s ohledem na komplexní přístup ke 

zkoumané problematice. Práci doporučuji k obhajobě.   

 

 

 

V Ostravě dne 9. 9. 2020 
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