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Formální hledisko: 
Diplomová práce obsahuje 78 číslovaných stran, je bez příloh a autorka zde uvádí 46 zdrojů. 
Čerpá především ze zahraniční literatury včetně recentních prací. Počet pravopisných 
chyb a nepřesných formulací nepřevyšuje běžný průměr. Název práce je přiléhavý jejímu 
obsahu a poměr teoretické a praktické části je adekvátní. Do praktické části je vloženo několik 
tabulek v poněkud nestandardní formě, kterým k přehlednosti chybí české a jasně 
formulované popisky, případně i  zaokrouhlení desetinných čísel. Data v takto formátovaných 
tabulkách navíc považuji spíše za „pracovní“, které by měly být umístěny v přílohové části 
práce a ve vlastním textu ponecháno jen stručné shrnutí. Grafy umístěné v textu plní svou 
ilustrativní úlohu. Pro stejný účel se zde střídají dva typy grafů. První typ grafu je spojnicový, 
což v daném případě postrádá význam. Proto bych doporučil držet se druhého typu grafu 
(viz např. str. 51). Kromě těchto připomínek je formální stránka práce na dobré úrovni. 
 
Věcné hledisko: 
V teoretické části autorka poměrně od základů připomíná kardiorespirační reakci organismu 
na zátěž a metodiku zátěžového vyšetřování. Na str. 15 při popisu dějů nad tzv. anaerobním 
prahem nesprávně uvádí reakci respiračního systému. Ve větě: „ Ten (pozn.: anaerobní práh) 
se vysvětluje nastávající acidózou a potřebou její vyšší kompenzace hypoventilací“. Správně 
by mělo být uvedeno „hyperventilací“. Nicméně z kontextu tento fakt vyplývá a autorce budiž 
ke cti poznámka, že toto vysvětlení dějů anaerobního prahu je v rozporu s posledními názory 
na funkci laktátu. Kapitoly 1.2.5 – 1.4 mají těsnější vztah k praktické části. Vysvětlují se zde 
specifika bicyklového, klikového a eliptického ergometru, v obecněji nazvané kapitole 1.4 
rozebírá pouze index W170. Autorka správně uvádí výhody a nevýhody užití tohoto testu. 
Ve výčtu nevýhod postrádám špatnou reproducibilitu tohoto testu, resp. jeho nepoužitelnost 
u pacientů pod určitou medikací, typicky u pacientů s β-blokátory.  
 
Praktická část se zabývá porovnáním submaximální zátěže na třech typech ergometrů 
s hlavním zřetelem na index W170. Výzkumu se účastnilo 10 probandů, což považuji 
za hraničně dostatečný počet. V diskuzi by bylo vhodné více porovnat výsledky vlastních 
měření s výzkumy jiných autorů, nicméně publikovaných prací na toto téma není mnoho ani 
v zahraničním písemnictví. Na problematiku lze nahlížet nejen z pohledu zátěžové fyziologie, 
nýbrž i kineziologie, což autorka na několika místech okrajově činí. Výstupy práce korigují 
naše představy o použitelnosti indexu W170 a způsobech jeho výpočtu u bicyklového, 
klikového a eliptického ergometru. Ačkoliv by se práce neměla stát „propagací“ indexu W170 
(který už dnes je podle některých autorů užíván nadměrně), přináší závěry aplikovatelné 
do odborné praxe.  
 
Práci v této podobě doporučuji k obhajobě 
 
 



Otázky k obhajobě: 
 

1) Čím si autorka vysvětluje tak velkou variabilitu průměrného vzestupu RPE na každý 
stupeň zátěže u klikového ergometru? (viz str. 54) 

2) Jak si autorka vysvětluje fakt, že při dané submaximální hodnotě VO2 jsou srdeční 
frekvence a minutová ventilace cca o 20% vyšší při klikové ergometrii ve srovnání 
se zátěží dolní poloviny těla? (viz str. 34) 
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