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o tepové frekvenci u dospělých, školních a předškolních dětí 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
 
Předmět rešeršní práce bylo poskytnout informace o možnostech hodnocení fyzické 
aktivity na základě počtu kroků a srdeční frekvence. Cíl práce jsem nenalezl. 
Hypotézy v tomto typu práce nejsou nutné. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je dělena do 7 hlavních částí, kdy každá zpracovává samostatné téma. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
 
Literárních zdrojů je dostatečné množství, práci se zdroji autor prokázal na slušné 
úrovni, včetně citací dle APA6th. To co mi však v práci jasně chybí, je postup 
vyhledávání zdrojů. I přes to, že v názvu není uvedeno, že by se mělo jednat o 
systematic review, je vyžadováno v každé práci rešeršního charakteru držet se 
doporučení a návodu PRISMA statement. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
 
Tato práce empirickou část neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
 
V práci se vyskytuje běžné množství překlepů a gramatických chyb. Stylistická 
úroveň by z pohledu hladšího čtení mohla být zlepšena. Na druhou stranu chápu, že 
to je pravděpodobně autorova prvotina podobného charakteru 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vzhledem k tomu, že není v práci uveden metodologický postup získávání zdrojů, 
nejsem si proto jist, zda byly cíle zcela naplněny. Předložené penzum informací je 
jistě dostatečně široké pro práce tohoto typu, nicméně nepřehlednost předkládaných 
informací v některých částech práce, trochu v celkovém hodnocení hraje roli. 
Také je otázkou, jak hodnotit splnění cíle, když defacto žádný explicitně formulovaný 
cíl v práci není. 
 
 
 
 
 
 

Otázky a připomínky školitele/oponenta: 
V názvu je uvedeno, že práce se zabývá možnostmi hodnocení pohybové aktivity na 
základě počtu kroků a údaji o srdeční frekvenci. V abstraktu ne uvedeno, že údaje o 
srdeční frekvenci jsou pouze okrajové. To si myslím, že je bezesporu škoda, protože 
srdeční frekvence je velmi důležitým ukazatelem fyziologické odezvy na fyzické 
zatížení. Já mohu udělat třeba 100 kroků (countů) za minutu a přitom se mi nezvýší 
srdeční frekvence a rozhodně bych proto neměl takovou aktivitu považovat za 
aktivitu střední intenzity. Dále jsou v abstraktu uvedena doporučení pro objem a 
intenzitu pohybové aktivity „Podle mezinárodně uznávaných standardů by měl 
dospělý člověk strávit alespoň 30 minut (60 minut je pak doporučení pro děti) denně 
ve střední intenzitě fyzické aktivity, nebo 15 minut(30 minut pro děti) ve vysoké 
intenzitě fyzické aktivity“.  Poslední studie z roku 2020: Bull, F. C., Al-Ansari, S. S., 
Biddle, S., Borodulin, K., Buman, M. P., Cardon, G., ... & Willumsen, J. F. (2020). 
World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary 
behaviour. British journal of sports medicine, 54(24), 1451-1462. 
však uvádí, že pro děti a dospívající je doporučeno 60 min denně střední až vysoké 
intenzity. Pro dospělé je to ještě složitější: 150–300 min PA střední intenzity, nebo 
75–150 min vysoké intenzity, nebo obdobný ekvivalent a kombinace střední a 
vysoké intenzity, ale za týden!  
Pokud je hlavním cílem (který však jen tuším) porovnávat, zdá se mi, že zjištění 
autora jsou velmi obecná, nebo tedy alespoň osvětlení souvislostí. Nikde není 
uvedeno, že se jedná o rešeršní práci, ta má své zásady reflektující alespoň 
základní principy PRISMA statement. 
Úvod: termín obezita je používán někdy jako nemoc někdy jako porucha. To je 
terminologicky zásadní rozdíl. Další takový termín je „váha“, rozhodně uvádíme 
„hmotnost“.  V úvodu je to trochu neurovnané. Obezita, nadváha následky příčiny, 
trochu natěsnané dohromady. Vysoké kalorické hodnoty potravy rozhodně nemusí 
znamenat automaticky zvýšení hmotnosti, zde by bylo potřeba rozdělit, co takové 
„nevhodné potraviny“ obsahují, zda mají vysoký nebo nízký glykemický index, zda 
nám jako člověku dělá dobře zprocesované jídlo, proč máme rádi sladké atd…. Na 
závěr úvodu by bylo rozhodně vhodné nastínit proč je práce realizovaná. To, že ve 
společnosti existuje nepřeberné množství aplikací, přístrojů pro měření pohybové 
aktivity je bez diskuse, ale proč zrovna počet kroků? Jaký to má smysl, když chytré 
hodinky za necelé 2 tis mají gyrospokop a akcelerometr, GPS…. Co je tedy 
předpokládanou hlavní zprávou pro čtenáře? 
 
Kapitola 2. 
„Davis et al.(2011)se tedy domnívá, že pravidelné cvičení při vysoké úrovni intenzity 
podporuje vývoj dětí prostřednictvím účinků na mozek“. Toto mi přijde jako googlem 
přeložená věta. Obtížně se to čte. Další text a slova jako „Tento výrok“ není vhodný, 
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výroky se používají zejména v matematice. I přes to, že jsem schopen držet linku 
s informací, kterou autor předkládá, jazyk, kterým se obvykle práce píší je trochu 
odlišný. 
„aerobní cvičení má vliv na růstové faktory, mezi které patří neurotrofický faktor 
odvozený od mozku, což vede ke zvýšenému přívodu kapilární krve do kortexu, 
růstu nových neuronů a vzniku synapsí, a to vede v konečném důsledku k lepšímu 
učení a výkonu“.  
Typicky i zde obtížné pro čtení, navíc okysličení mozku asi není dle aktuálních 
výzkumů to rozhodující pro stimulaci produkce BDNF v neuronu, rozhodující pro 
proklestění nových synaptických drah je pravděpodobně úloha glie, která v sobě 
nese informaci cílenou na rozvoj neuroplasticity jedince. Autor zde píše o BDNF, ale 
kde jsou info o NGF? Ono pohybová aktivita aerobního charakteru skutečně pro 
zvýšenou produkci zmíněných neurotropních faktorů funguje, nicméně my známe i 
jiné typy aktivity, anaerobní laktátové, anaerobní alaktátové, a tam se tedy vyšší 
produkce BDNF nebo NGF neprokázaly. Jinými slovy intenzita aktivity, 
pravděpodobně na úrovni oxidativní glykolýzy se ukazuje jako zásadní. 
Kapitola 3 
Abych řekl pravdu, moc jsem nedokázal informace z této kapitoly spojit s cílem 
práce. 
Kapitola 4 
Terminologie: přístroj vs nástroj str. 6 
Tabulka 2 mi přijde dost nepřehledná. Předpokládal jsem, že v ní najdu výhod y a 
nevýhody konkrétních přístrojů, typů, pro měření pohybové aktivity. V následujícím 
textu se autor totiž každému zařízení věnuje, mělo by to poměrně logickou 
návaznost. 
Podkapitolky Pedometry a Aktigrafy. Zde mi chybí podchycení principu fungování. 
Lidé, kteří s tím nejsou obeznámeni pedometry a akcelerometry zaměňují. Určitě 
nemohu souhlasit, že akcelerometry snímají výdej energie, nebo čas v určitém 
pásmu PA. To jsou vše dopočty, odhady postavené na nastavení citlivosti tzv. 
countů. Dále je velmi důležité konkrétně u akcelerometrů zdůraznit, že profil PA 
předškolních dětí a dospělých je diametrálně odlišný a proto snímání PA je 
podmíněna jinými časovými epochami. Zatímco předškolní dítě je charakteristické 
tzv., pohybovými výbuchy trvajícími do 15 s. a následným ukončením aktivity. Je to 
tudíž velmi specificky intermitentní styl PA. Naproti tomu dospělí, mají činnosti 
časové více kontinuální.  
4.3 Nositelná elektronika 
„Současné nošení zařízení na zápěstí i hrudního pásu tedy zvyšuje spolehlivost 
měření fyzické aktivity“. Co autor tou spolehlivostí myslí? Validitu, nebo reliabilitu…. 
Když už autor nakousne: „Opravdu však záleží na konkrétních zařízeních, neboť 
některé vykazují velice spolehlivé výsledky“. Pak by bylo vhodné typy těchto 
přístrojů uvést. 
 
4.5 
„Celopokojové kalorimetry jsou však pro pacienty pohodlnější a poskytují širší 
možnosti pro výzkum. Existují studie, které zkoumají korelaci mezi oběma způsoby 
měření s výslednou odchylkou maximálně kolem 2 %.“ 
A jaká je tedy ta korelace mezi těmito dvěma metodikami? 
4.6. trochu mi zde chybí rozvedení co takový dotazník skutečně zkoumá a jaké 
máme k dispozici i v ČR. Narážím tím na mezinárodní dotazník IPAQ. 
 
5.2 
Zde mi to trochu přišlo jako skladiště studií, bez kritérií, zda použitá studie skutečně 
splňuje požadavky kladené na práci, se kterou se může pracovat ve smyslu 
možnosti zobecnění výsledků. Určitě by to také chtělo utřídit na jednotlivé části, kde 
by se autor věnoval vztahu množství pohybové aktivity a národnost, pohlaví, věk 
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apod…. 
„Doporučené hodnoty počtu kroků za den, které byly stanoveny týmem Vincent & 
Pangrazi (2002),j sou 13000 za den pro chlapce a 11000 kroků za den pro dívky“ 
To se tedy jedná o doporučení pro všechny věkové kategorie 6-12 let? 
Když jsem si pročetl celou tuto podkapitolu, říkal jsem si, k čemu vlastně je 
rozebírání výsledků studií jednotlivých států EU, nebo ostatního světa. Někde děti 
napochodovali trochu víc, někde trochu míň, ale souvisí to s něčím? 
Socioekonomickýcm statusem, nebo zdravím populace, HDP….? Co mi to řekne 
samo o sobě ve vztahu k cíli práce. Je zjevné, že máme výsledky z mnoha zemí 
světa pokrývajících téměř všechny věkové kategorie… Jaký je tedy generální závěr 
této části práce? Měl jsem z názvu práce pocit, že hlavním meritem je obsáhnout 
metodiku měření PA, ne popisovat kde toho nachodili nejvíc. 
 
5.3 
MET byla stanovena, je však odpovídající i pro dětskou populaci? 
 
5.4 
Velmi hezky zpracované… až na poslední větu u části věnující se dospělým, ta si 
myslím do této části úplně nepatří str. 17. 
Naprosto zásadní vidím nesoulad studií, jak u dětí berou základní jednotku 1MET. 
To musí rozhodně interpretaci výsledků významně ovlivnit. 
 
5.5 
„Děti, které dosahovaly této hodnoty, vykonaly za den v průměru 13874 kroků a 
kroky zde byly v silné korelaci s minutami strávenými ve střední až vysoké fyzické 
aktivitě (r=0,73,p<0,001)“. 
No upřímně tato korelace znamená, že hodnoty pedometru vysvětlily z 53%, rozptyl 
hodnot z akcelerometru. Je to dost citlivé, když o 47% vztahu nemáme tušení? Dále 
v textu je další korelace a počet kroků takto korelovaný s akcelerometrem se zde liší 
mezi studiemi o 4000 kroků… to je tedy dost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení: 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
14. 5. 2021  doc. PhDr. Martin Musálek,Ph.D. 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 
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 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ve Wordu nebo PDF 

nejpozději do 26.5. 2021  na adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění 
na internetu pro studenty), a dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě)  na adresu: 

 doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 
Katedra antropologie a genetiky člověka 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 7 
128 44 Praha 2 
Česká republika 

 
 

 


