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Otázky k obhajobě:  

Je energeticky odlišná lokomoce na skialpinistických lyžích od chůze s holemi?  

Doporučila by autorka pohyb na skialpinistických lyžích pohybově neaktivní populaci? V čem 

mohou být spatřovány výhody oproti běžné chůzi? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

.  

Autorka si vybrala téma blízké jejímu zaměření. Projevila velmi dobré organizační schopnosti při 

přípravě a realizaci experimentu. Závěry práce poukázaly na významný vliv hmotnosti 

skialpinistického vybavení na energetickou náročnost lokomoce na sněhu při konstantní rychlosti.  

Předkládaná práce splňuje po formální i obsahové stránce kritéria požadovaná na závěrečné práce.  

Mám ovšem některé připomínky. Autorka nevyužila možnosti širší interpretace výsledků z hlediska 

vlivu hmotnosti vybavení na zvýšení energetické náročnosti aktivity, dále komparaci s podobnými 

lokomočními aktivitami (chůze, chůze s holemi,..).Dále bych ocenil hlubší analýzu literatury 

vztahující se k problematice měření energetické náročnosti. V teoretické části je značné množství 

textu, který nemá vztah  k cílům práce (př. skialpinistické soutěže). 
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