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      Práce obsahuje 55 stran textu včetně přehledu literatury s celkovým počtem 25 citací 

z domácího i světového písemnictví.  Vybrané téma řeší problematiku, která je 

diskutovaná v písemnictví v oboru funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství,  a to 

problematiku  určení  a využití anaerobního prahu pro trénink a testování sportovců, ale 

i jedinců s potřebou zvýšení úrovně zdatnosti. Vybrané téma je proto aktuální, potřebné 

k řešení  a studentka si je vhodně vybrala. 

     V úvodu a v teoretické části práce studentka vhodně popisuje problematiku tématu 

s odkazy na literaturu. 

     V praktické části a na testovaných subjektech ověřuje metodiku vyšetření popsanou 

v teoretické části práce. Uvedené metodiky vycházejí s poznatků popsaných v literatuře.     

Náročnost a obsah práce odpovídá rozsahu bakalářské práce . 

Obsah odpovídá cíli práce a názvu práce. Praktická část je dobře zpracována s příklady 

vyšetření jednotlivých subjektů.  Jednotlivé kapitoly na sebe navazují s logickými 

souvislostmi s vyvážeností teoretické a praktické části práce. Uvedená literatura je 

správně citována s odkazy v textu s adekvátním zastoupením českých i  zahraničních 

autorů. Práce splňuje formální požadavky na úpravu. Výsledky práce a navržený 

mtodický postup, je možno využít v praxi při konkrétním testování sportovců ale i běžné 

populace.  

Připomínky k práci:  

1. Samotný název práce je zavádějící, prosil bych daleko podrobněji a 

srozumitelněji vysvětlit jak můžeme hodnotit vytrvalostní výkonnost Conconiho 

testem, zda na jeho základě můžeme posoudit vytrvalostní výkonnost jedince a 

srovnat jí s nějakou normou. 

2. Prosím vysvětlit tvrzení z citace ze str. 11 ….vrchol vytrvalostní 

výkonnosti je udržován do 35 roku života…, a na str. 16 …pokles maximální 

aerobní kapacity je hlavní příčinou snižování vytrvalostní výkonnosti se 

zvyšujícím se věkem …. 

3. Na str. 16 …výkon VO2 max u zdravého člověka limituje srdečně 

cévní systém nikoliv dýchání…. Prosím více diskutovat toto sdělení a citaci, 



z praxe se ukazuje, že právě ventilace a její výše a má vztah k zapojení masy 

dýchacích svalů a také ke zvýšení VO2 při jejich zapojení. 

4. Z formálního hlediska chybí vysvětlení zkratek v přehledu zkratek 

např. LVEF, LVEFBP, COT   

     Práci bych hodnotil jako standardní a doporučuji jí k obhájení. 
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