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Cíl práce: 

Cílem diplomové práce bylo zhodnotit výkon a vybrané kardiorespirační parametry u 
profesionálních sportovců ve třetím a čtvrtém týdnu po prodělání onemocnění COVID-19. 
Vzhledem k tomu, že u této skupiny probíhají pravidelná vyšetření, která jsou prováděna na 
roční bázi, lze srovnávat data získaná před onemocnění a ve velmi krátkém intervalu po jeho 
prodělání. Z celkového počtu 64 profesionálních sportovců bylo do srovnávací studie 
zahrnuto 17 probandů.     
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5. Využitelnost výsledků v praxi: podprůměrná průměrná nadprůměrná 

 
6. Slovní komentář, připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě práce:  

 

Předložená diplomová práce se věnuje vysoce aktuálnímu tématu, využívá nejnovější 
kvalitní zahraniční literaturu a kvalifikovaně zpracovává náročné téma poklesu výkonnost u 
profesionálních sportovců pro prodělané infekci COVID-19, kde srovnává výsledky 
funkčních vyšetření provedených ve třetím týdnu po odeznění symptomů onemocnění 
s výsledky přechozích vyšetření z období s max. odstupem 12 měsíců. To znamená, že ve 
studii byli zahrnuti sportovci s vyšetřením v různých fázích ročního tréninkového cyklu, 
někde se srovnávaly současné výsledky s hodnotami z přechodného období, jinde 
z přípravného období nebo u někoho s hodnotami stanovenými v předzávodním nebo 
závodním období. To naznačuje např. i značná variabilita hodnot VO2peak u lyžařů běžců 
(osoby č. 8, 11, 12, 13, 14 a 15), u nichž hodnoty před onemocněním kolísaly mezi 40,9 až 
64,2 ml.kg-1.min-1 a hodnoty po překonání onemocnění kolísaly obdobně mezi 46,0 a 61,2 
ml.kg-1.min-1, což jsou vesměs nižší výsledky, než by byly očekávané hodnoty VO2peak u 
lyžařů běžců – cca 70 ml.kg-1.min-1 (a to i v testu na bicyklovém ergometru, nejen na 
běhacím pásu). Práce přináší řadu dalších inspirativních momentů k diskusi, např. zjištěný 
pokles max. srdeční frekvence v testech pro prodělání onemocnění COVID-19 neodpovídá 
uváděným a diskutovaným detréninkovým změnám, kde se naopak popisuje typický nárůst 
hodnot srdeční frekvence a pokles objemových oběhových parametrů. Je možné, že 
příčinou zjištěných nižších hodnot SFmax mohou být předčasně ukončené max. zátěžové 
testy (zde by bylo zajímavé porovnat i hodnoty subjektivně vnímané zátěže RPE podle 
Borga v závěru testu nebo porovnat pozátěžové koncentrace laktátu v krvi).      
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