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Téma práce
Rozdíly výsledků funkční zátěžové diagnostiky v testech na běhátku 
a cyklistickém ergometru.

Cíl práce
Porovnání výsledků ve dvou zátěžových testech do vita maxima –
pohyblivý pás a cyklistický ergometr u studentů FTVS a porovnání 
rozdílů s triatlonisty.

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Lenka Kovářová, Ph.D., MBA
Oponent bakalářské práce PaedDr.Josef Horčic, Ph.D.

Rozsah práce
stran textu 48
literárních pramenů (cizojazyčných) 34 (20)

tabulky, grafy, přílohy Tabulky -13, Obrázky –2, Grafy –2, Přílohy –2 (2 str.)

Náročnost tématu na
úroveň

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a
teoretické znalosti x
praktické zkušenosti x
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování

x

Kritéria hodnocení práce
úroveň

výborně
velmi 
dobře

dobře nevyhověl/a

stupeň splnění cíle práce x
logická stavba práce x
práce s českou literaturou včetně citací x
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací

x

adekvátnost použitých metod x
hloubka provedené analýzy x
stupeň realizovatelnosti řešení x
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

x

stylistická úroveň x
nároky BP na podkladové materiály,
konzultace, průzkumy

x

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod.

x

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému

x

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.)

x

Práce    je   doporučena k obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň: výborně
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Otázky k obhajobě: 
1. Jaké faktory mohou ovlivnit rozdílnost dosažení maximálních funkčních 

parametrů při stupňovaném zatížení do vita maxima na běhátku a cykloergometru?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
- velmi pečlivě zpracovaná BP, jak teoretická tak praktická část
- drobné stylistické nedostatky (str. 35) nesnižují výbornou úroveň BP
- v praktické části autorka precizně splnila úkol. Je to základ pro následné odborné práce 

v této oblasti. Výsledkovou část lze považovat jako pilotní, ověřovací a slouží jako úvodní etapa pro 
zpracování následující DP.
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