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 Práce má rozsah 118 stran včetně příloh, je napsána srozumitelně a přehledně. Několik 

drobných stylistických neobratností - např. nadbytečné "tak" na druhém řádku kapitoly 2.3.3. na str. 

23, nebo nepřesný odkaz na tabulku 11  (v tabulce nejsou antropometrické charakteristiky, jak se 

uvádí nahoře na straně 54) nemají na výsledek podstatný vliv.  

 Rozsáhlé písemnictví  zahrnuje 98 citací od klasické Astrandovy práce z roku 1968 až po 

recentní publikace, do stovky chybí  právě  dvě autocitace - impactové práce, v renomovaných 

periodicích Frontiers of Psychology (2020) a International Journal of Sports Physiology and 

Performance (2021), které autor doplnil do  SISu dodatečně. Písemnictví zahrnuje větší část 

dosavadních publikací v problematice.  

               Samotný úvod je podle názoru oponenta jako jedná část disertační práce málo povedený - 

historická data kdy a kde se konal který závod do práce o funkční odpovědi na lezecký výkon prostě 

nepatří.   

Ve druhé kapitole - teoretická východiska -  popisuje autor nejprve věcně a erudovaně současný stav 

lezeckých disciplín se zvýrazněním rozdílů kladených na sportovce v jednotlivých kategoriích a podává 

i přehled o  tom. jak se dnes výkon ve sportovním lezení hodnotí po stránce obtížnosti. 

Kapitola 2.3. - Funkční odezva na výkon ve sportovním lezení je dobrým teoretickým základem 

předkládané práce, který by měl shrnovat jak metodiku použitelnou v této oblasti výzkumu, tak 

výsledky dosud publikované v autorem zvoleném tématu. Devatenáct stran včetně dvou shrnujících 

tabulek je rozsah dostatečný, možná místy poněkud minimalistický. Spíše do této kapitoly než do 

diskuse patří literární zaměření na metodiku měření lokálního průtoku, deoxygenace a na limitace 

metodiky NIRS, kterou autor použil ve svých studiích. NIRS je poněkud závislá na použitém přístroji a - 

dle vlastních skromných zkušeností oponenta - i její prostá reproducibilita když sejmete a opět 

naložíte  senzor a vykonáte tutéž opakovatelnou zátěž má k dokonalosti daleko. Problematika je 

probrána podstatně níže- až v rámci metodiky studie 2. Na straně 68 je v rámci citace práce školitele 

podrobně uvedena reliabilita metody, nicméně  reproducibilita vyšetření identické podskupiny 

probandů či probandek při stejné mnohokrát opakovatelné zátěži by dále zlepšila věrohodnost 

použité metody pro danou konkrétní skupinu a typ lezeckého zatížení. 

  Naopak možná nadbytečná je subkapitola „Hormonální odezva“ v rámci teoretických východisek. 

Buď má zahrnovat celou šíři fyziologické a metodologické problematiky, pak nemůže mít rozsah 

jedné strany, nebo by ji šlo i vypustit. Z psychologie i psychiatrie je po dekády známo, že biochemický, 

v žilní krvi změřený odraz stavu psychiky na biochemické parametry je jen velmi omezeně 

vypovídající a nelze jej limitovat na časný a pozdní stresový hormon adrenalin a kortisol.   

 První studie měla za cíl porovnat psychofyziologickou odezvu na lezecký trenažér se zanedbatelným 

rizikem pádu na matraci z maximálně 0,5 metru proti lezení po skutečné stěně. 



 Za lehkou vadu na kráse velmi zajímavé a metodicky i statisticky adekvátně zpracované studie 

považuji nezměření tělesného tuku u probandů. V části A ženy s nižší výkonností byly o 6 let starší, 

stejně vysoké a o 6 kg těžší, než ženy lezecky výkonnější.  Přitom měly o 4 roky delší lezeckou 

zkušenost.  Očekávám tedy, že jejich výkonnost je dána a priori jejich méně příznivými tréninkovými a 

celkovými lezeckými ambicemi. V části B se hmotnostní rozdíl snížil na 4 kg a méně výkonné ženy 

měly i přes o dva roky vyšší věk o 4 roky menší lezecké zkušenosti. Tady už budou antropometrická 

data hrát podstatě menší roli. 

Výsledky této studie ověřily očekávatelné rozdíly a jsou důležité pro pochopení psychofyziologických 

vazeb. Za lehce sporné považuji zahrnutí EPOC do celkového energetického výdeje - celkový výdej by 

musel zahrnovat delší pobyt v přímé kalorimetrické komoře, nebo velmi dlouhé měření na 

přesnějším analyzátoru výměny dýchacích plynů po výkonu. Dechovou frekvenci bych u žen 

samozřejmě očekával vyšší vzhledem k jejich fyziologii dýchání, ale asi by stálo za to otestovat 

separátně i dechový objem, když součin frekvence a objemu (tedy minutová ventilace) odlišný pro 

různě výkonné jedince (a dokonce ani pro muže a ženy) nebyl.  

K metodice a výsledům první studie mám následující otázku. Domníváte se že dotazníky CSAI-2R a 

TFAI jsou vhodným metodickým nástrojem na zjištění míry úzkosti během lezení, když je proband 

vyplňoval po rozcvičce, tedy před lezením?  

Druhou otázku mám k výsledkům studie v tabulce 7. V zátěžové laboratoři vídám při bicyklové 

spiroergometrii na spotřebě kyslíku 24,6 ml/kg/min, kterou jste nalezl na treadwallu u výkonnostních 

lezců,  jen velmi zřídka takto nízký RP  (respirační výměnný koeficient) 0,81 SD 0,04. Čím si takto nízké 

hodnoty vysvětlujete?      

Diskusi k oběma částem studie 1 považuji za adekvátní, přinášející analýzu psychofyziologických 

parametrů jak v kontextu světového písemnictví, tak v kontextu vazeb parametrů uvnitř měřeného 

souboru.   

Druhá studie porovnávala psychofyziologickou odezvu na větším souboru 32 žen a mužů  při různých 

rychlostech lezení na lezeckém ergometru. Dobře promyšlená metodika i relevantní statistika ukázala 

podstatnou změnu ve spotřebě kyslíku v závislosti na rychlosti lezení, ale míra desaturace ve 

flexorech prstů se stoupající rychlostí lezení rostla především u lezců nižší výkonnosti. Míra 

desaturace se v této práci ukázala jako podstatnější parametr než efektivita lezení  měřená spotřebou 

kyslíku.  V této souvislosti mám otázku. Považujete výsledky změřené ve studii dvě za ekologicky 

validní (použitelné v tréninkové praxi pro zvýšení výkonnosti lezce)? Při troše fyziologického 

skepticismu mám ještě otázku. Nestačilo by pro posuzování míry zatížení na lezeckém trenažéru 

vyjadřovat tepovou frekvenci v rovnovážném stavu (je-li něco alespoň přibližně takového) 

v procentech tepové rezervy (rozdíl mezi skutečnou TFmax probanda změřenou v jiný den při běhu do 

maxima a klidovou tepovou frekvencí ve spánku)? 

Závěr: práce po formální i odborné stránce, kdy autor výsledky své práce dvakrát publikoval 

v impactovém světovém písemnictví jako první autor a je spoluautorem řady dalších impactových 

prací v oboru, splňuje zcela nároky kladené na disertační práci a těším se na diskusi při její 

obhajobě.       

  V Praze dne 11.6.2021     Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.          



 

 


