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Posudek vedoucího na diplomovou práci 
 
název práce: Srovnání submaximální zátěže na bicyklovém, eliptickém a klikovém ergometru 
autor: Bc. Gabriela Novoveská 
rok obhajoby: 2011 
 
Diplomová práce v rozsahu 60 stran vlastního textu rozděleného do sedmi hlavních kapitol se 
zabývá porovnáním submaximálního indexu zdatnosti W170 na třech typech ergometrů. Práce 
obsahuje seznam zkratek, seznam citací s 46 položkami a je bez příloh. 
Autorka se pokusila na menším počtu probandů pilotně porovnat stupňovanou zátěž do 
submaximální intensity na třech typech ergometrů – bicyklovém, klikovém (rumpálu) a eliptickém. 
Název práce je přiléhavý, členění práce je adekvátní, některé pasáže (např. výhody a nevýhody 
W170) jsou velmi stručné. Práce s literaturou je na celkem dobré úrovni. Grafická podoba práce je 
přijatelná. 
Rozsah experimentální skupiny je pro pilotní šetření dostatečný, ale při rozdělení na podsoubor 
mužů a žen je již počet probandů hraniční. Shromážděná experimentální data jsou na dostatečné 
úrovni, nicméně v diskusi by bylo vhodné do větších podrobností uvést možné aplikace a přínos 
provedené studie. 
 
věcné připomínky: 
Na s. 40 autorka uvádí „Index W 170 přispívá orientačně k diagnóze zvláště u případů s výraznou 
psychickou složkou.“ Není jasné, co si pod výraznou psychickou složkou představit. Má-li autorka 
např. na mysli jedince s výrazným kolísáním klidové tepové frekvence, není zřejmé, proč by měl 
být submaximální test výhodnější než test maximální. 
Na s. 41 a 64 se autorka o indexu W170 vyjadřuje jako o vyšetření, které dokonce může mít 
negativní (či positivní) výsledek. W170 není vyšetření, ale index zdatnosti, který se stanovuje 
pomocí submaximálního zátěžového testu, stejně jako např. VO2max je ukazatelem stanoveným 
pomocí maximálního testu. 
 
formální připomínky: 
Teoretická část práce je ze značné části kompilací, někdy se ztrácí návaznost. 
Práce obsahuje akceptovatelné množství typografických (písmo v abstraktu, dále tabulky s. 50), 
pravopisných chyb (s. 37, s. 29), hovorových výrazů (s. 18, 27) a překlepů (s. 16, s. 49 „±“). 
 
závěr: Přes uvedené výhrady, které nejsou zásadní, práci v této podobě doporučuji k obhajobě. 
 
otázky pro obhajobu: 
Může autorka stručně vysvětlit, proč volila přepočtový koeficient pro klikový ergometr právě 0,5? 
Může autorka objasnit, proč při hodnocení vzestupu jednotlivých parametrů vztahuje hodnoty 
k pořadí submaximálních stupňů místo k výkonu vyjádřenému ve W/kg? 
 
 
v Praze dne 19.5.2011, 
MUDr. Kryštof Slabý 


