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Charakteristika dizertačnej práce a jej vedecký prínos: 
 
Práca Mgr. Jana Gajdošíka sa zaoberá veľmi zaujímavou a aktuálnou témou fyziologickej 
odozvy na štandardizovaný výkon vo športovom lezení. Formálna stránka prace je na veľmi 
dobrej úrovni. Autor využil medzinárodne zaužívaný trend tvorby záverečnej práce ako 
kompilátu viacerých publikácií čo dokladuje schopnosti autora publikovať výstupy.  
 
Teoretická časť je napísaná zrozumiteľne a prináša komplexný prehľad poznatkov v danej 
problematike. Autor zostavil prehľadové tabuľky, v ktorých zobrazuje  postupy a zistenia 
pomerne veľkého počtu prác venujúcich sa športovému lezeniu. Z pohľadu celej práce je táto 
časť najpracovanejšia. 
 
Keďže si autor vybral prácu vo forme kompilátu je veľmi náročné stanoviť si hypotézy práce tak 
aby sme formou jednotlivých výstupov boli schopný v plnom rozsahu na ne nájsť odpoveď.  
Autor stanovil hypotézy tak, že ich zodpovedanie nie je naviazané na jeden parameter je veľmi 
náročne sa v záveroch jednoznačne vyjadriť k prijatiu alebo odmietnutiu hypotézy. Celkovo 
samotný počet a adresnosť hypotéz výrazne znižujú kvalitu danej práce.  
 
Následne autor uvádza jednotlivé publikácie, ktoré tvoria nosnú časť tento práce. V nasledujúcej 
časti uvádzam nezrovnalosti a otázky vyplývajúce s uvedených výstupov. 
 
 
Štúdia 1 A a B: 
 
Časť A 
 
V časti A autor uvádza "Cílem této studie bylo porovnat vnímanou intenzitu zátěže a 
fyziologickou odpověď na lezení identické cesty nízko a vysoko nad zemí u různých 
výkonnostních skupin lezců."  Na základe toho autor rozdelil súbor na 3 skupín podľa 
výkonnosti. Zastúpenie pohlavia je ale veľmi diskutabilné (nízka výkonnosť 14 žien 2 muži 
pričom v skupine výkonnostní 4 ženy a 10 mužov) tak ako aj lezecké skúsenosti (roky), ktoré 



boli v skupine žien s nízkou výkonnosťou porovnateľné s výkonnostnými ženami a dokonca 
väčšie ako ženy zo skupiny pokročilých. 
 
Prosím objasnite na základe akých inklúznych a exklúznych kritérií ste realizovali nábor a výber 
probandov do štúdie a doplňte na základe akého primárneho parametru ste realizovali výpočet 
veľkosti súboru (sample size) pre relevantnosť vybraných postupov.  
 
Údaje v tabuľke 5 sa nezhodujú s písaným textom (rozdielny počet uvedených probandov v 
skupine z nižšou výkonnosťou. Zároveň v rámci štúdie 1 A a B sa nachádzajú dva krát tabuľka 5 
a tabuľka 6 pričom každá má iný obsah (sú umiestnené v časti výskumný súbor a výsledky).  
 
Absentuje informácia o analýze získaných dát a oprávnenosti využitia parametrických metód 
(test normality rozdelenia dát Shapiro-Wilk a test homogenity rozptylov  Levenov test. Keďže 
ide o nízko početné skupiny, bez realizácie uvedených štatistických postupov mohli byť 
výsledky do výraznej miery ovplyvnené nevhodným výberom štatistických metód.  
 
Taktiež v časti výsledkov 1A autor popisuje párové porovnanie v rámci skupín, to však nie je 
uvedené v popise časti "Štatistická analýza". Zároveň v tejto časti absentuje aj popis vzťahovej 
analýzy (Pearsonov korelačný koeficient) aj so škálou kritických hodnôt.  
 
Informácie z textu "Míra vnímané intenzity a fyziologické proměnné vykazovaly střední vztah (R2 
= 0,14-0,45) (Tabulka 8)." sa nezhodujú s uvedenou tabuľkou.  Zároveň popis parametru R2 

absentuje v časti štatistických postupov. 
 
Prosím vysvetlite tieto rozdiely v metodike a zvyšných častiach práce.  
 
Výsledková časť je chaoticky popísaná a pomerne neprehľadná a čitateľ má veľký problém 
pochopiť čo je primárny a čo sú sekundárne výstupy.  
 
Prosím vysvetlite a popíšte primárny a sekundárne výstupy.  
 
Autor v diskusii uvádza "Výsledky potvrdily naši hypotézu, že výška představuje významný 
stresor během výkonu lezení s lanem a to dokonce v případě stylu top-rope, kdy je riziko pádu 
minimální. Míra vnímané intenzity během lezení vysoko nad zemí byla vyšší pouze u méně 
zkušených lezců, ačkoliv metabolický stres byl vyšší u všech skupin."  
 
Prosím vysvetlite toto tvrdenie, na základe čoho ste zaznamenali, že je výška významný stresor? 
a v akých skupinách? 
 
 



Časť 1B: 
 
V popise chýba údaj o čase dňa kedy sa testovanie konalo, ktorý zohráva dôležitú  úlohu z 
hľadiska cirkadiálnych zmien hormónov.  
 
Popis obrázku 3 nekorešponduje v plnej miere s údajmi v obrázku. 
 
Ako zásadný metodologicky problém vidím spojení troch hormónov adrenalin, noradrenalin a 
dopamín do jedného parametru. Tento postup je podľa môjho názoru nesprávny  a neposkytuje 
relevantnú informáciu a znižuje kvalitatívnu stránku výstupu. 
 
Prosím objasnite ako ste formulovali parameter Katecholamíny a čo Vás viedlo k takejto 
formulácií. 
 
Toto tvrdenie nie je zrozumiteľne napísané  "Lezci nižší výkonnosti měli významně nižší SF (P = 
0,05; ηp 2 = 0,18), V̇ E (P = 0,01; ηp 2 = 0,29) a RER (P = 0,02; ηp 2 = 0,24)." a 
nekorešponduje so zisteniami prezentovanými v obrázku 4.  
 
V texte uvádzate "Hlavním zjištěním této studie je, že lezení na lezecké stěně vyvolává významně 
větší metabolickou odpověď než lezení na lezeckém ergometru, což je částečně spojováno s 
nárůstem hladiny katecholaminů během aktivity." zároveň však v obrázku 3 je vidieť, že toto 
platí len pre skupinu lezcov s nízkou výkonnosťou zatiaľ čo v prípade výkonnostných lezcov 
bola významne vyššia hodnota katecholamínov práve po lezení na trenažéri v porovnaní s 
lezením na stene.  
 
Prosím vysvetlite tieto nezrovnalosti.     
 
V oboch článkoch chýba aspoň popisné uvedenie záťažového protokolu (lezenia) z pohľadu 
dĺžky trvania prípade iným parametrom, ktorým je ohodnotení športový výkon v súťaži. 
 
V popise jednotlivých skupín chýba charakteristika tréningového objemu (počet tréningových 
jednotiek, hodinová dotácia do mesiaca, počet štartov na pretekoch a pod.) aby čitateľ mal 
predstavu aká skupina športovcov sa podrobila skúmaniu 
 
Otázky k 1A a 1B:  
 
Ako si vysvetľujete rozdielny výsledky medzi štúdiou 1A a 1B, kde v prvom prípade (1A) u 
výkonnostných lezcov neboli rozdiely pri parametroch VO2, VE pričom v 1B danej 
výkonnostnej skupine už rozdiely významné boli (VO2, VE)? 
 
Ako ste realizovali familiarizáciu s testovými procedúrami tak aby ste sta vyvarovali stresovej 
reakcií, ktorá prirodzene nastáva pri prvotnom vykonaní a mohla by negatívne ovplyvniť 
predovšetkým hormonálny profil a odozvu na zaťaženie?  



 
Ako si vysvetľujete nízku pokojovú úroveň kortizolu?  Referenčné hodnoty u žien sa pohybujú 
na úrovni: predpoludním 7-9 hod: 145.4 - 619.4 nmol/l popoludní: 94.9 - 462.4 nmol/l pričom vo 
vami sledovaných súboroch boli výrazne nižšie? Ako tieto východiská mohli ovplyvniť odozvu 
na zaťaženie? 
 
Štúdia 2 
 
V obrázku 6 ako aj tabuľkách 14 a 15  chýba legenda s popisom jednotlivých symbolov čo 
výrazne sťažuje orientáciu vo výsledkoch a znemožňuje identifikáciu rozdielov pri intra- aj inter-
skupinovom porovnaní.  
 
V obrázku 5 a tabuľkách 14 a 15 pracujete s parametrom VO2 v absolútnych hodnotách (l.min) 
naopak v obrázku 6 a 7  zase v relatívnych (ml.kg.min).  Vo výsledkovej časti máte uvedenú vetu 
"Meziskupinové srovnávání ukázalo, že pomocí svalové saturace (StO2, P = 0,001, ηp 2 = 0,296, 
ΔStO2, P = 0,017, ηp 2 = 0,177) můžeme rozlišovat mezi výkonnostními skupinami lépe než 
pomocí systémové V̇O 2 (P = 0,093, ηp 2 = 0,151) (Obrázek 7, Tabulka 14)". Z tohto kontextu 
nie je zrejmé či autor pracuje s jedným údajom alebo viacerými.  
 
Prosím objasnite parameter VO2

 a uveďte prečo ste pracovali s absolútnymi hodnotami. 
 
Autor v texte uvádza "Vztah mezi rychlostí , V̇O2 a StO2 byl hodnocen pomocí lineární regrese" 
ale neuvádza či bol tento vzťah zisťovaný pre každú skupinu zaradenú v štúdii alebo pre celý 
súbor.  
 
Keďže z väčšiny tabuliek a obrázkov nebolo možné identifikovať významné rozdiely je veľmi 
náročné overiť závery, ktoré autor v práci uvádza. 
 
 
Otázky k 2:  
 
Ako prebiehala familiarizácia s testovými procedúrami? Mali probandi rovnaké skúsenosti s 
lezením na trenažéri? 
 
Z akého dôvodu ste pristúpili k spojeniu pokročilých skupín keď sa Vám v jednom z kľúčových 
parametrov (VO2) líšili? A ako mohli byť vami prezentované výsledky ovplyvnené týmto 
zlúčením? 
 
Realizovali ste trojskupinové porovnania vo všetkých parametroch alebo iba v prípade VO2

  a St 
O2 ? ak nie uveďte dôvod.  
 



Štúdia 3 
 
Výsledková časť a diskusia je napísaná chaoticky a je veľmi náročne sa vo výsledkoch a 
následne diskusii orientovať. Autor  neudržiava sled postupov ako ich opisuje v analýzach a tým 
znižuje výrazne prehľadnosť.  
 
Autor  uvádza "Cílem předkládané studie bylo stanovení lokální a systémové odpovědi na 
stupňované zatížení do vita maxima u sportovních lezců." ale v diskusií uviedol ako hlavné 
zistenia predovšetkým vzťahové analýzy medzi testovými parametrami a lezením na trenažéri či 
športovou výkonnosťou.  
 
Prosím vysvetlite prečo ste nemohli realizovať stanovenie VT1 a VT na základe ventilačných 
plynov?  
 
V tabulke 16 autor uvádza hodnoty: "Impulz souvislé kontrakce (N·s) 21129±4332 13073±2930 
Impulz intermitentní kontrakce (N·s) 30958±9790 21207±8438", je daný udaj korektný?  
 
Otázky k 3: 
 
Aký význam má stanovenie GET a MOB v športovej praxi? Aká je ich spoľahlivosť a čím si 
vysvetľujete rozdielnosť v časovej následnosti daných javov?   
 
 
Záver je napísaný prehľadne a obsahuje všetky teoretické náležitosti. Na druhej strane absentujú 
závery a odporúčania pre vedeckú a športovú prax. Keďže sa daná práca zaoberá športovou 
problematikou je nevyhnutným predpokladom, že takto zameraná práca prinesie návrhy ako 
využiť zistené poznatky v praxi a ako ich inkorporovať do športového tréningu respektíve 
diagnostiky trénovanosti športových lezcov.  
 
 
Zhrnutie 
 
Autor vo svojej práci preukázal schopnosť samostatnej vedecky tvorivej práce v danom obore. 

Predložená práca je napísaná erudovane a spĺňa požiadavky kladené na tento typ práce. Po 

splnení formálnych požiadaviek dizertačnú prácu Mgr. Jana Gajdošíka " Funkční odpověď 

organismu na standardizovaný lezecký výkon u sportovních lezců" odporúčam k obhajobe.  

 

 

V Bratislave, 18.5.2021       Mgr. Matej Vajda, PhD. 


