
Posudek diplomové práce bc.Kateřiny Zíkové s názvem „Fyziologická odezva organismu 

při chůzi po vysoké překážce“ 

Abstrakt: Jistou slabinou je jeho stručnost, kde postrádám konkrétnější údaje o sledovaných 

jedincích i některé hodnoty sledovaných proměnných. 

Úvod: Hodnocení psychického stresu v současnosti nabývá stále více na významu vzhledem 

k tomu, že aktuální životní styl je charakterizován snižováním fyzického stresu a nárůstem 

stresu psychického. Tento je možné v modelové situaci nahradit i pohybem s vyšším rizikem, 

jak je tomu v posuzované práci. Volba tématu je vzhledem k výše uvedenému vysoce 

aktuální. 

Teorie: Tato část je poměrně rozsáhlá a tvoří značnou část posuzovaného textu. Mám 

výhrady k jejímu obsahu, který se koncentruje na fyzioterapeutickou a biomechanickou 

podstatu chůze bez jednoznačné konkrétní vazby na téma diplomové práce. Postrádám 

detailnější popis energetické náročnosti pohybové aktivity, hlavně pak stručnou 

charakteristiku proměnných, které ji ovlivňují. Souhrn je značně obecný a obsahuje i údaje o 

tom co chce autorka řešit, což poněkud komplikuje stanovení cílů práce. Pojem adaptace by 

bylo třeba v této části více osvětlit, podobně co je „zdravý rozvoj jedince“, což nebylo v textu 

zmiňováno. 

Cíle práce, hypotézy, výzkumné otázky: V cíli práce se mluví o fyziologické reakci, ale 

v teoretické části se obsáhle popisuje psychologická reakce. V práci nejsou stanoveny 

hypotézy, i když výzkumné otázky je zčásti nahrazují. Postrádám jejich větší konkrétnost.  

Metodika: Popis souboru je velmi stručný, postrádám informace o zkušenostech probandů 

s pohybem ve výšce. Bude třeba v rámci obhajoby vysvětlit volbu experimentálního 

protokolu, zejména způsobu hodnocení rychlosti pohybu, která je zásadní pro sledované 

fyziologické parametry. V práci zavádíte METy, ale ve výsledcích s nimi pracujete 

minimálně, podobně odhadujete bazální metabolismus z rovnic stanovených Harrisem a 

Benediktem bez uvedení zdroje. Rovněž by bylo vhodné u Weirovy rovnice pro odhad 

denního množství energie, uvést co znamenají jednotlivé proměnné. V případě popisu 

koeficientu respirační výměny R, je stručnost neakceptovatelná. Jistě by bylo vhodné se 

zmínit o Haldanově transformaci a true hodnotách O2 a CO2 i o vlivu vodíkových iontů, 

vznikající rozpadem vysoce nestabilní kyseliny mléčné na koordinaci pohybu. Jaký je rozdíl 

mezi respiračním kvocientem a R poměrem RER? Hodnoty maximální spotřeby kyslíku je 

třeba vždy doplnit o způsobu jejich stanovení (běh nebo šlapání na cykloergometru) a hodnoty 

pro českou populaci jsou hlavně u vyšších věkových kategorií významně nižší. Postrádám 

bližší popis hodnocení výsledků, hlavně vzhledem k věcné i statistické významnosti. Grafy 

nemají popsány osy a není jasné, jaké hodnoty jsou v nich prezentovány – průměr za 4 min, 

hodnoty z poslední minuty či hodnoty maximální. V tabule 1 uvádíte σ – myslíte Sd, tentýž 

znak uvádíte i pro hladinu významnosti. 

Diskuse: Zde zmiňujete proměnné, které ovlivňují energetickou náročnost chůze, což je 

v pořádku, ale zásadní je frekvence kroků a z ní vyplývající rychlost pohybu. Formulace 

„došlo k mírnému ovlivnění výsledků těmito proměnnými“ není nejšťastnější; co je pro vás 

mírné ovlivnění výsledků. Hraje jistě rolu i množství svalové hmoty, máte představu jaký. 

Postrádám diskusi o vlivu způsobu uvolňování energie na energetickou náročnost pohybu. 

Nacházíte významné rozdíly ve vlivu pohybu ve výšce mezi sledovanými parametry. Čím si 



to vysvětlujete? V tabulce 2 jsou zavádějící absolutní hodnoty energetické náročnosti bez 

uvedení intenzity a doby trvání zatížení. Popis v % BM je v pořádku. Když zmiňujete Borga, 

škoda, že jste toto hodnocení nepoužili. V diskusi je třeba být více konkrétní s aplikací 

výsledků práce. Kvituju snahu po stanovení limitů studie, i když se setkáváme s jistou 

nekonkrétností.  

Závěr: Je zde několik tvrzení, která nejsou opřena o konkrétní data např. vliv rychlosti 

pohybu. Závěr je třeba více konkretizovat.  

Celkové zhodnocení: Práce zpracovává vysoce aktuální problematiku hodnocení psychického 

stresu na fyziologické parametry. V práci je řada nepřesností a dílčích nedostatků. Na druhou 

stranu je třeba vysoce hodnotit zvládnutí logistiky experimentu i kvalitu získaných dat. Proto 

hodnotím DP bc.Kateřiny Zíkové známkou  velmi dobře. 

Otázky k obhajobě DP: 

1. Jak ovlivňuje energetickou náročnost pohybu způsob hrazení energie? 

2. Jaký je rozdíl mezi R a RER? 

3. Jak ovlivňuji H ionty koordinaci pohybu? 

4. Jaký vliv má technika pohybu na jeho energetickou náročnost? 

5. Čím si vysvětlujete významné rozdíly sledovaných parametrů při chůzi v různých 

výškách? 

 

V Praze 23.8.2022                            prof.ing.V.Bunc, CSc 


