
Posudok  diplomovej práce predloženej bc. Michaelou Bendovou: 
Vliv inhalace koncentrovaného kyslíku na tepovou frekvenci a saturaci při 
krátkodobém anaerobním zatížení 
 
Diplomová práca predložená bc. Michaelou Bendovou prezentuje na 67 stranách 
(vrátane 3 strán príloh) praktický výskum zameraný na zistenie vplyvu inhalácie 
100% kyslíka na srdcovú frekvenciu a saturáciu krvi kyslíkom pri krátkodobom 
anaeróbnom zaťažení.   
Teoretické východiská práce považujem vzhľadom ku charakteru  práce za primerané. 
Táto časť práce je svojim obsahom zameraná prioritne na anatomicko-fyziologické 
poznatky o dýchacej sústave. Autorka v tejto kapitole okrem iného sumarizuje 
poznatky rôznych autorov o vplyve inhalácie kyslíka na organizmus športovcov. 
Vzhľadom k menšiemu počtu podobných výskumov možno považovať aj teoretické 
východiská pokrývajúce vplyv inhalácie kyslíka na organizmus športovcov pri 
rôznych typoch zaťaženia za primerané. 
Cieľ práce i pracovné hypotézy sú naformulované jasne a zrozumiteľne. Z nich 
vyplývajúce úlohy sa autorke podarilo vo veľkej miere naplniť. 
Kapitola metodiky práce je vzhľadom k požiadavkám diplomovej práce spracovaná 
kvalitne  a obsahuje všetky potrebné informácie súvisiace s priamou  realizáciou 
výskumu.  
Výsledková časť je svojim rozsahom značne stručná, pričom je nutné povedať, že aj 
napriek tomu obsahuje všetky dôležité informácie súvisiace s výskumom. Za menší 
nedostatok považujem, že kapitola začína podkapitolami, ktoré obsahujú výhradne 
tabuľky (bez vstupného textu). 
Diskusiu možno považovať z pohľadu práce za najkvalitnejšiu kapitolu, ktorá je 
spracovaná na vysokej odbornej úrovni. V tejto časti mohla autorka jasnejšie 
interpretovať metodologické nedostatky, ktoré sama aj v práci pripúšťa (najmä 
krátke časové rozpätie medzi oboma testami).  Tento fakt považujem z pohľadu 
práce za najvýraznejší nedostatok, ktorý vyžadoval väčšiu pozornosť prinajmenšom 
v diskusii a záveroch práce. 
 
Záver: predloženú diplomovú  prácu bc. Michaely Bendovej „Vliv inhalace 
koncentrovaného kyslíku na tepovou frekvenci a saturaci při krátkodobém 
anaerobním zatížení“ doporučujem k obhajobe. 
Diplomová práca prináša nové poznatky v oblasti využitia hyperoxie v športovom 
tréningu. Práca svojim obsahom aj napriek menšiemu počtu chýb formálneho 
charakteru spĺňa kritéria diplomovej práce. V náväznosti na priebeh obhajoby 
predbežne navrhujem prácu ohodnotiť známkou veľmi dobre. 
 
Doplňujúce otázky: 
1. Domnievate sa, že existujú (v športe) nejaké kontraindikácie súvisiace s 
inhaláciou koncentrovaného kyslíka? 
2. Skúste vysvetliť, akým spôsobom mohla ovplyvniť skutočnosť, že medzi testami 
bola krátka prestávka celkové výsledky. 
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