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Energetická náročnost skialpinismu¨ 

 

 Posouzení energetické náročnosti nových nebo novějších pohybových aktivit, jejichž 

popularita, a tím i využitelnost v populaci, přispívá ke snižování stále se zvětšujícího pohybové 

deficitu současné populace je vždy potřebné a žádoucí. Z tohoto pohledu je téma disertace aktuální a 

potřebné. 

 Při hodnocení disertace je třeba na práci pohlížet ze dvou pohledů – zvládnutí badatelské práce 

a vlastní obsah a myšlenka a originálnost plus zpracování disertace. Z obou pohledů, i když převažují 

klady, má práce jisté nedostatky, z nichž některé bude třeba rozebrat a vysvětlit v rámci obhajoby a 

hlavně pak formální, upravit před odevzdáním do knihovny. 

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

zpracována v souladu s požadavky kladenými na disertační práce. 

 K obsahovým nejasnostem lze počítat následující: 

1. Z textu není jasné, jaká je věcná významnost sledovaných parametrů. Jaké jsou chyby 

sledovaných parametrů, které jsou nezbytné při interpretaci výsledků? 

2. Hodnota spotřeby kyslíku je závislá na protokolu a na zatěžovacím prostředku. Toto není 

jasně uvedeno hlavně v teoretické části. Jaký vliv má protokol a zatěžovací prostředek na 

hodnoty tohoto parametru? 

3. Koeficient respirační výměny není závislý jen na úsilí, ale na čem? 

4. Dechová frekvence je u lyžování ovlivněna frekvencí kroků. Byl hodnocen vztah DF a 

frekvence kroků? 

5. Antropometrická měření nejsou totéž co stanovení tělesného složení. Tělesné složení je jedna 

ze složek antropometrických měření. 

6. V práci je frekventovaným pojmem tělesné složení, aniž jsou zmíněny některé metodologické 

problémy. Co je kritickým bodem metod stanovujících tělesné složení? 

7. Postrádám jasné shrnutí lineární rešerše (teoretické části), z kterého vyplývají jednak cíle a 

hypotézy, ale i stanovisko autora z čeho vychází a s čím se ztožňuje. 

8. Na straně 87 se mluví o expertním odhadu odporu koleček lyží a odporu stoupacích pásů. Jak 

to bylo realizováno a hlavně jak to bylo využitu při řešení H2? 

9. Co je tedy limitující pro skialpinismus? 

K formálním nedostatkům lze řadit: 

1. Vyšší počet desetinných míst u vyjádření průměrů sledovaných parametrů oproti měřeným 

(Tabulky 6-9). 



2. Koeficient respirační výměny je jednou značen RER a podruhé jen R (Tabulka 4). 

3. Energetické hrazení (s. 42) – správnější bude převažující energetické hrazení. 

4. Strany 15 a 19 velká a silná korelace – těsný nebo významný vztah. 

5. Schema 1 na straně 35 je vlastní? 

6. V textu jsou „školské“ informace např. o buněčném metabolismu (s.41) , atd. 

7. Nezjišťujeme ATH, ale tukuprostou hmotu (např. s.72). 

Závěr: I přes výše uvedené nedostatky, vzhledem k originálnosti práce a převažujícím kladům nad 

nedostatky, doporučuji práci k obhajobě. V případě akceptovatelných odpovědí na obsahové 

poznámky, tedy v případě úspěšné obhajoby navrhuji přiznat mgr.Matoušovi Jindrovi titul PhD 

v oboru Kinatropologie. 

V Praze 3.9.2012       prof.ing.V.Bunc, CSc    


