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Otázky k obhajobě:  

 

Jaké limitace se mohou vyskytnout, pokud porovnáváte hemodynamické změny svalů předloktí na 

pravé a levé ruce? 

 

Jaký je rozdíl mezi použitými spektroskopy? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 

Autorka si zvolila zajímavé a aktuální téma pro zpracování diplomové práce, jejíž výsledky mají 

potenciál uplatnit se v tréninkové praxi. Slabou stránkou práce je její formální zpracování, velké 

množství chyb v interpunkci a pravopisu. Dále používání nevhodných výrazových prostředků, které 

nepatří do odborně psaného textu („lezecká centra praskají ve švech“ apod.). V textu je celá řada 

vět, které nedávají smysl („Sportovní hodnocení kardiorespirační zdatnosti nejlépe předpovídá 

výkonnost sportovního lezce.“), stejně tak slovních spojení (úmyslný trénink, ventrikulární výkon, 

odbavení laktátu, hraniční bod okysličení svalů, maximální absorpce kyslíku apod.). Vyzdvihnout je 

třeba velké množství zahraniční literatury, která se stala podkladem ke zpracování teoretické části 

diplomové práce. 

 

Teoretická východiska 

Rozsah kapitoly je dostačující. 

 

Metodika práce 
Soubor – chybí jednotky u některých proměnných 

Metody měření – na předloktí se neumísťují optody, ale celý spektroskop. Nejednotná terminologie:    

                            spektroskop x sonda x optoda. Co znamená MOXY TSI CP FDP?  

 

 

Výsledková část 

Tato kapitola je napsána chaoticky, obsahuje převážně popis jednotlivých proměnných, některá 

tvrzení nejsou srozumitelná. 
Prosím vysvětlete: „Kontinuální vlna jako taková poskytuje spolehlivou míru deoxygenace a 

reoxygenace během přerušovaných kontrakcí až do selhání flexorů předloktí horolezců. Rozdíly 

překračující podobné 4,5 % u TSI Delta během období kontrakce a úlevy by měly být považovány za 

smysluplné.“ 

 

Diskuze 

Tato kapitola zahrnuje převážně popis několika studií, což by mělo být obsahem teoretické části. 

Naopak téměř schází konfrontace získaných dat s odbornými publikacemi.  

 

Závěr  

Závěr je pojatý adekvátně. 
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Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: dobře. 
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