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Připomínky a otázky k obhajobě:  

  

Autor si zvolil téma s ohledem na problematiku vlivu síly dolních končetin a trupu na 

aerobní výkon při pěších přesunech. Práce je zpracována na 66 stranách, bez příloh.   

Zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti v dané oblasti. Pro 

výsledky své rešerše zvolil pouze jednu databázi (WoS), avšak tu nejvíce ceněnou. Pro 

pokračování v dalších pracích bych doporučoval tuto rešerši ještě rozšířit i o databáze další.  

Členění jednotlivých kapitol, až na některé výjimky, je logické a srozumitelné a 

stylistické zpracování je na požadované úrovni.  



I když se autor dopustil některých chyb a nepřesností, práci doporučuji k obhajobě po 

zodpovězení následujících otázek:  

  

1) Jaké další faktory, mimo síly DK/trupu, jsou při přesunech se zátěží důležité?  

2) Dokázal byste nastínit přibližný design vaší budoucí práce?    

  

  

  

Práce je doporučena k obhajobě     
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