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Jméno a příjmení diplomanta Karel Rozsypal
Téma práce Porovnání energetického výdeje u jednolanových technik za použití 

různých způsobů navázání
Cíl práce Cílem práce je porovnání energetického výdeje výstupu po 

laně se zátěží pomocí kombinovaného a bederního úvazku. 

Náročnost práce na: úroveň
nadprůměrná průměrná podprůměrná

teoretické znalosti X
vstupní data a jejich zpracování X
použité metody X

Kriteria hodnocení práce stupeň hodnocení

výborně
velmi 
dobře

vyhovující nevyhovující

stupeň splnění cíle práce X
samostatnost posluchače při zpracování X
členění a logická stavba práce X
adekvátnost použitých metod X
celkový postup řešení X
práce s daty a informacemi X
hloubka provedené analýzy X
práce s odbornou literaturou X
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

X

stylistická úroveň X

Využitelnost výsledků práce v praxi:
Předložená práce v rozsahu 58 stran je členěna do třinácti kapitol. Uspořádání práce a 

zvolené metody odpovídají zvolenému typu práce. Seznam literatury obsahuje 17 relevantních 
zdrojů a tři internetové zdroje. Práce je klasickou empirickou studií observačního charakteru řešící 
problematiku výstupů po laně se zátěží v rámci vojenského lezení. Jejím cílem je intrapersonální 
porovnání energetické náročnosti výstupů po laně se zátěží při použití dvou různých způsobů 
navázání na lano. Zvolené téma práce aktuálně přispívá k současně řešené problematice v oblasti 
speciální tělesné přípravy. Vhodně přispívá především při plnění úkolů u vybraných typů jednotek
Armády České republiky. 

Připomínky:

1) V práci se objevuje velký počet stylistických chyb.
2) V teoretických východiscích práce je uváděn nadměrný počet doslovných citací bez 

vlastního příspěvku autora. U některých citací není dodržena citační norma.
3) Nedostatkem je nejednotnost používání názvů (jednolanové techniky x výstupy po 

laně; sedací úvazek x bederní úvazek; vojenská tělesná příprava x služební tělesná 
výchova).



4) Při měření byla zvolena nedostatečná přestávka mezi jednotlivými testy – za 6 minut 
nemuselo dojít k úplné obnově energetických zdrojů, což mohlo ovlivnit celkové 
výsledky.

5) V popisu metod použitých k analýze dat chybí uvedení a popis kvalitativní analýzy.

Otázky k obhajobě:
1) Z jakého důvodu jste zvolil použité statistické metody? Co je to kvalitativní analýza?
2) Proč si myslíte, že byl na základě provedené kvalitativní analýzy zjištěn možný vztah 

mezi preferovanými sportovními aktivitami a výsledky měření?
3) Z jakého důvodu byla měřena tepová frekvence? Jak byla data získaná měřením tepové 

frekvence analyzována?

Práce je doporučena k obhajobě.
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V Praze dne 5. září 2013 Mgr. Petr Majerčík
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