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Předložena závěrečná práce řeší problematiku vlivu požití alkoholu na složky sportovního 
výkonu ve sportovním lezení. Alkohol je v současnosti volně dostupná látka a její požití a 
negativní účinky na sportovní výkon a proces regenerace není v dostatečně míře propagován 
mezi sportovci. Z uvedeného důvodu považuji výběr témata za aktuální, zajímavý a vhodný k 
sestavení závěrečné práce. 
Práce má experimentální charakter, i když jeho design není vůbec v práci zdůvodněný. 
Teoretická část práce je poměrně rozsáhlá a obsahově přínosná. Z formálního hlediska bych 
však doporučil v teoretické části práce nejdříve popsat nezávisle proměnnou (alkohol) a 
následně závisle proměnnou (sportovní výkon). 
Autor v práci využil celkem 41 literárních zdrojů, což je důkazem o snaze jisté erudovanosti v 
řešené problematice. Avšak v teoretické části práce není možné se vším souhlasit. Například 
tvrzení na str..9 "A stejně jako je tomu u jiných sportů, doprovází i lezci při dlouhý večerech 
alkohol. Není ničím neobvyklým, že si tito sportovci dají dvě piva a vyrazí do skal. Alkohol je 
častým společníkem sportovce a je tomu tak hlavně u kolektivních sportů " je v případě 
neopodstatněná argumentů (citace) provokativní. Jakou úroveň sportu měl autor na mysli? 
Na základě uvedených skutečností v metodice práce (37,5% vodky) a hned v abstraktu práce 
(str. 5) "Lezcům bylo před testem podán 0,6 ml 100% alkoholu na 1kg tělesné hmotnosti" 
dochází k dezinformaci a nemohu souhlasit že byl podán 100% alkohol. 
 
Navzdory názvu kapitoly "CÍLE" (str. 28) je v kapitole formulován jen jeden cíl. Naopak při 
názvu kapitoly "HYPOTÉZA" autor formuluje 3 hypotézy. 
 
Kapitola "ÚKOLY" (str. 28)  je nedostatečně zpracována. 
 
Název kapitoly "SOUBOR" (str. 29) by měl být nazvaný "VÝZKUMNÝ SOUBOR". 
 
Formulace věty uvedené v kapitole " Všichni probandi lezli alespoň dvakrát 
týdně " je nevhodně formulovaná. Autor pravděpodobně myslel, že uvedenou specifickou 
aktivitu realizovali minimálně 2 x týdně. 
 
Stanovená dávka (hladina experimentálního činitele) je nízká, po přepočtení je obsah alkoholu 
méně než 0,3 promile alkoholu v krvi. Na základě čeho se autor rozhodl pro uvedenou dávku? 
 
Z formálního hlediska je nevhodné začínat kapitolu tabulkou (Kapitola 7, str. 31). 
Empirická část práce je zpracována jen na 3 stranách (1 strana výsledky a 2 strany diskuse). Z 
uvedeného důvodu je nevyváženost teoretické a empirické části práce. 
Uvést výsledky výzkumu na jediné stránce v závěrečné práci považuji za nedostatečné. Z 
důvodu nízkého počtu probandů a nepoužití induktivních statistických postupů, mohl autor 
využít kvalitativní přístupy v hodnocení výsledků, např. kazuistický přístup (hodnocení 
jednotlivce). 
 



Navzdory uvedeným nedostatkům (věcným i formálním), práce splňuje kritéria pro sestavení 
bakalářské závěrečné práce a v případě její úspěšné obhajoby ji navrhuji hodnotit známkou: 
velmi dobře 
 
 
 
Otázky k obhajobě 
 
1. V textu. 
 
2. Všeobecně je známo, že alkohol má v první etapě účinku (do 30 min) od jeho požití 
excitační účinky a následně se projevuje jeho výraznější vliv k inhibičním procesům. Na 
základě čeho byl stanoven čas 60 min mezi požitím alkoholu a podaným výkonem? 
 
3. Ve vědecké literatuře je dobře dokumentován negativní účinek alkoholu na koncentraci v 
inhibiční fázi účinku (například zhoršení reakční doby u sportovce, zvýšená chybovost při 
psychometrických testech). Neuvažoval autor o zařazení nějakého testu pro tyto účely? A jaké 
výsledky by očekával na základě nastudované literatury? 
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