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Analýza výskytu onemocnění dýchacích cest u lyžařů běžců v České republice je téma 

potřebné a žádoucí. Při snaze o neustálé zvyšování výkonnosti sportovců je důležité 

analyzovat zdravotní stav sportovců a rozsah problematiky onemocnění dýchacích cest a 

současně hledat možnosti v prevenci před onemocnění. Získání většího množství spolehlivých 

dat o onemocnění lyžařů běžců je jistě nelehký úkol. 

Hodnocení bakalářské práce je nutné ze dvou pohledů – zvládnutí badatelské práce, 

vlastní obsah, myšlenka a originálnost plus zpracování bakalářské práce. Z obou pohledů, i 

když převažují klady, má práce jisté nedostatky, z nichž některé bude třeba rozebrat v rámci 

obhajoby.  

Autor zjišťuje pomocí ankety výskyt onemocnění dýchacích cest u běžců na lyžích. 

Práce je zpracována na 62 stranách včetně příloh a je členěna do 8 kapitol. V citacích je 

uvedeno celkem 31 zdrojů, z toho 2 zahraniční a 2 internetové. 

Struktura práce je logická a odpovídá spisům tohoto druhu. Práce je po formální 

stránce zpracována v souladu s požadavky kladenými na bakalářské práce. Formátování textů, 

grafů a tabulek je rovněž v pořádku. Bibliografické citace jsou psány dle normy ISO 690.  

Kvalitu práce však snižují opakující se formální chyby. Autor např. hned v anglickém 

abstraktu udává výsledky v nesrozumitelné větě. Kapitoly v obsahu jsou psány s tečkou, 

dvakrát se opakuje kapitola 2. V procentuálním vyjádření mezi číslicí a značkou je mezera, 

mezera však není, jestliže jimi vyjadřuje přídavné jméno, tato chyba doprovází celou práci. 

Při citování v textu je tečka psána už před citací. Místy není zřejmé, ke kterému textu citace 

patří, zpravidla se jednotlivé zdroje oddělují odstavcem. Číslování stran by mělo být 

ukončeno před přílohami.  

Teoretická část práce odpovídá rozsahu probíraného tématu. Je zde zbytečně vložena 

kapitola o historii lyžování, která s probíraným tématem nemá nic společného. Hloubku 

teoretických poznatků, které jsou sumarizovány na 23 stranách, snižují neustále se opakující 

stejní autoři, např. Kašák, který je v práci citován 10 krát, nebo Gnad, který je citován 12 krát. 

Nabízela se celá řada témat pro možnost srovnání této problematiky. Autoři Ilavský a Suk 

mají na několika stranách změněné pořadí v citaci, jedná se však o stejnou publikaci. Na 

straně 30 autor v druhém odstavci uvádí zřejmě své stanovisko k morfologii v běhu na lyžích. 

Toto tvrzení je možné vyvrátit celou řadou studií. V kapitole číslo 3 (2) autor uvádí jako cíl 

sumarizaci a rešerši odborné literatury. Vzhledem k odbornosti předkládané lékařské 

problematiky se obávám, že 17 stran teorie o onemocnění dýchacích cest je pouze zlomkem 

skutečného rozsahu tohoto problému. Rešerše by mohla být sama sobě závěrečnou prací. 

Hypotéza je předpoklad, je tedy chybou psát za hypotézu – předpokládáme. Hypotézu 

2 není možné spolehlivě objasnit na základě dotazníkové metody.  

V závěru bakalářské práce nechybí vlastní interpretace zkoumané problematiky. 

Diskuze správně srovnává výsledky s ostatními studiemi.  

Analyzovaná data spolehlivě ukazují na nedostatky v prevenci léčby dýchacích cest. 

V případě rozšíření tématu této problematiky mohou mít data významný vliv na upravení 



tréninkových jednotek sportovců a přístupu trenérů. I přes výše uvedené nedostatky převážně 

formálního typu a vzhledem k originálnosti a důležitosti práce, převažujícím kladům nad 

nedostatky, doporučuji práci k obhajobě s navrhovanou klasifikací 2. 

 

Doplňující otázky k obhajobě: 

Jakým způsobem by se měnil procentuální podíl závodníků s astmatem při zkoumání většího 

vzorku? 

Jak je možné ověřit získaná data? 
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