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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE:     Vliv vodního prostředí na změny srdeční frekvence

Předložená bakalářská práce má rozsah 40 stran textu, 4 strany příloh. Uvádí 20 
literárních zdrojů (v seznamu je chybně uveden autor publikace 15) a 4 internetové zdroje. 
Titul 10 z referenčního seznamu měl být uveden v seznamu internetových zdrojů. 

V obsahu chybí kapitoly (2.1.2, 3.2), které jsou zařazeny v textu. Doporučuji doplnit.

Studentka píše převážně odborným jazykem. Objevují se drobné nedostatky v podobě 
odborného slangu (studentka používá termín voda po pupek popř. pupík. Vhodnější a 
používaný v odborné literatuře je termín voda do pasu) a v dodržování Pravidel českého 
pravopisu (např. na str. 12, 18, 32) a formulační nepřesnosti (str. 10, 17, 23). Grafická úprava 
zbytečně navyšuje počet stránek teoretické části (především str. 16, 19). 

Téma bakalářské práce je originální a v české odborné literatuře není časté. 

Práce má kvalitní teoretickou část, kde nejhodnotnějším počinem se jeví překlad 
výzkumné zprávy Graefa a Kruela z r. 2006. Studentka používá termín potápěcí reflex 
(důsledně v celé práci), v odborných a studentkou citovaných publikacích (např. Motyčka, 
1998) je užíván termín ponořovací (diving) reflex. V práci studentka zaměňuje termín srdeční 
frekvence (SF) a tepová frekvence (TF) na str. 20 a 30, ačkoliv v kapitole 2.3 termíny 
specifikuje.

Cíle a úkoly jsou studentkou vhodně a přehledně sestaveny, pracovní hypotézy jsou 
velmi dobře formulovány.

Výzkumný soubor studentů měla studentka přesněji charakterizovat (průměrný věk). 
Dále není uvedeno v jakém intervalu byly hodnoty srdeční frekvence ukládány do přijímače.

Výsledková část je prezentovaná přehlednými tabulkami s vypočítanými hodnotami. 
Pro lepší přehlednost mohly být uvedeny průměrné hodnoty SF v porovnávaných polohách. 
Studentka neuvádí z jakých hodnot SF vycházejí výpočty pro tabulku v příloze č. 3 (zda se 
jedná o průměrnou či nejnižší hodnotu SF z měřených 2 minut testu).

V diskusi a závěru jsou výsledky shrnuty, kvalifikovaně interpretovány a 
konfrontovány s teoretickou částí.

Obsah i rozsah práce vyhovuje a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Bakalářskou práci studentky Heleny Suchomelové doporučuji k obhajobě.

Navrhované hodnocení: velmi dobře

Otázky k obhajobě:

1. Uvádíte klidovou SF jako důležitou výchozí hodnotu pro statistické zpracování. V jakém 
smyslu? Ve výsledcích s klidovou SF pracujete jen při porovnávání s hodnotami SF 
v poloze leh na břiše na hladině s DP a hodnoty klidové SF nebyly od všech studentů 
dodány.

2. Proč jste zjišťovali, zda studenti sportují, jejich výšku a váhu? Domníváte se, že mají tyto 
údaje vliv na hodnoty SF při pobytu ve vodě?

3. Domníváte se, že na výsledcích se také podílela denní doba, kdy k měření SF docházelo?

4. Byla do výpočtů zahrnutá možná chyba v zaznamenaných hodnotách SF? V tabulce je 
např. uvedena hodnota 212 v lehu na hladině u osoby 44, která jistě ovlivnila výpočty.

V Praze, dne 10.9.2009 Eva Peslová




