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Tématem, které si autorka ve své bakalářské práci zvolila, je tzv. Conconiho test. Tento 

terénní test lze použít k neinvazivnímu určení anaerobního prahu u vytrvalostních 

sportovců. Toto téma z oblasti zátěžové fyziologie autorka vedoucímu práce navrhla 

sama, mezi vypsánými tématy nebylo. Jedná se o práci rešeršní, která obsahuje tři 

kazuistiky, na nichž byl prakticky demonstrován  postup popsaný v teoretické části 

práce.  Práce obshauje 44 stran textu a 4 strany se seznamem literatury. 

 

Za svůj hlavní cíl si autorka vytyčila sumarizovat v literatuře popsané poznatky o 

Conconiho testu resp. o fyziologických podkladech tzv. „bodu odchýlení tepové 

frekvence“ (heart rate deflection point). Sekundárním cílem práce byla praktická 

aplikace Conconiho testu na jednotlivcích. Tyto cíle hodnotím jako adekvátní bakalářské 

práci. 

 

První kapitola je věnována popisu vytrvalostních schopností obecně. Kapitola je 

relativně stručná, což je ovšem dáno tím, že autorka uvádí jen ta nejrelevantnější fakta. 

Vyzdvihl bych část pojednávající o laktátu obsahující recentní pohled na tento metabolit, 

která zde není klasicky popisován jako „škodlivá kyselina mléčná působící svalovou 

únavu“, ale jako neacidifikující intermediární metabolit fungující jako energetický zdroj. 

Druhá kapitola popisuje vlastní Conconiho test, především jeho metodiku. V této části 

práce autorka vychází z původní Conconiho práce z roku 1982, ovšem mj. cituje také 

důležitou práci publikovanou rovněž Conconim v roce 1996, která reaguje na kritiku 

jeho metodiky.  Ve třetí kapitole jsou popsány ukazatele získané při testování a jejich 

potencionální fyziologické podklady. Čtvrtý oddíl práce se zabývá podrobnou analýzou 

hlavního výstupu testu, bodem odchýlení tepové frekvence. V poslední teoretické 

kapitole autorka nastiňuje možnosti praktického využití Conconiho testu. 

 



Následuje praktická část práce, kde je nejprve podrobně popsána metodika provedení 

Conconiho testu implementovaného do monitoru tepové frekvence (sport testeru). Poté 

následuje popis čtyř konkrétní měření na třech jedincích. Při prvním měření autorka 

nejprve provedla prostý Conconiho test se zaměřením na stanovení bodu odchýlení 

tepové frekvence. Při tomto měření probandka nedosáhla své předem známe maximální 

tepové frekvence. Na základě tohoto výsledku se autorka na tuto skutečnost zaměřila u 

dalšího probanda, u kterého se též pokusila dát do souvislosti výsledek Conconiho testu 

a průměrnou rychlost probanda při závodě na 5 km. Třetí proband absolvoval 

Conconiho test dvakrát, autorka se v tomto případě zaměřila na vliv nedostatečné 

regenerace při tréninkovém zatížení.  

 

V diskuzi autorka komentuje výsledky dosažené při měření jednotlivých probandů. Mj. 

oceňuji, že podrobně rozebírá příčiny neúspěchu nedosažení maximální tepové 

frekvence u dvou probandů a praktické překážky testování. Závěry z jejího měření jsou 

aplikovatelným doporučením pro testování sportovců. 

 

Práce má samozřejmě své nedostatky, a to formální i věcné. Nutno napsat, že se nejedná 

o nedostatky zásadní. Výtku bych měl např. k chybnému odkazu na statistickou 

metodologii v anotaci a ke stanovení maximální tepové frekvence probandů, které 

nebylo prováděno shodně. Co se formálních nedostatků týká, tak úroveň anglické 

anotace není vysoká, v praktické části práce jsou poněkud nepřehledně členěny 

podkapitoly a legenda prvního grafu odkazuje na barvy, i když graf je černobílý.  

 

Přes tyto víceméně drobné nedostatky považuji úroveň bakalářské práce za vysokou. 

Z pohledu vedoucího práce byla spolupráce s autorkou bezproblémová. Práce netrpí 

častým nedostatkem, kterým je nevyváženost, a dle mého názoru bez významných 

výhrad splňuje kritéria bakalářské práce. Autorka si svým pilotním měřením připravila 

podklady pro eventuální práci magisterskou. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 16.5.2011       

Michal Procházka 


