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HODNOCENÍ PRÁCE 

 

Obecná charakteristika: Práce je zpracována v rozsahu 108 stran, rozdělena je do 8 
hlavních kapitol. Řešeno je zajímavé téma zaměřené na zjištění změn zatížení 
organismu v závislosti na zatížení prováděném v laboratorních podmínkách. Originální 
se jeví simulace skialpinistické chůze a pásovém ergometru. Lze konstatovat, že 
zvolené téma práce je aktuální, zajímavé a přínosné.  
Formulace cíle je  částečně nejasná a liší se od cíle formulovaného v Souhrnu. Úkoly 
práce a stanovené hypotézy jsou   formulovány jasně a přehledně. 
 Teoretická východiska práce odpovídají zadání práce, jsou velmi rozsáhlá. Autor 
provedl rešerše řady zdrojů vztahujících se k tématu skialpinismu, jak z pohledu 
obecného - historie, rozdělení základních forem skialpinismu, tak z pohledu 
biomedicínckého a biomechanického. Dobře zpracovaná teoretická část umožnila 
autorovi vytvořit ucelený teoretický základ pro formulaci hypotéz a úkolů práce. Celá 
kapitola je vcelku vyčerpávající a prokazuje autorovu orientaci jak v domácí tak v 
zahraniční literatuře. 
 Konstrukce práce je postavena dobře jak z metodologického, tak z logického 
hlediska a odpovídá charakteru disertační výzkumné práce. Použité metody, jejich 
využití odpovídají stanovenému cíli a úkolům práce.  
 V závěru práce shrnuje autor přehledným způsobem výsledky svého výzkumu. 
Uvádí splnění cíle a provedení dílčích úkolů vyčerpávajícím způsobem. Interpretace 
výsledků je přehledná odpovídá vhodným způsobem stanoveným hypotézám.  
Odborný přístup autora, terminologie, celková jazyková úroveň jsou bez výhrad a 
připomínek, autor  vykazuje v práci velice dobrou odbornou i jazykovou úroveň.  
Formální zpracování práce odpovídá normám, výhrady mám pouze k číslování stránek 
práce, které začíná č. 1 u Prohlášení, což je poněkud netypické pro tento typ práce.   
 
PŘIPOMÍNKY, DOTAZY: 
Vysvětlete formulaci cíle práce, proč je rozdíl v Souhrnu i dalších kapitolách? 
Z čeho vycházejí hypotézy? Jaká je jejich logická návaznost na případné nalezené 
diskrepance v teoretické části a v rešerši? 
Na závěr diskuze nebo závěrů by měl být učiněn pokus o obecnější vysvětlení 
nalezených fenoménů (ekonomika zdolání konstantního převýšení stoupá se zvyšujícím 
se sklonem svahu až po limitní situaci porušení jisté, spolehlivé adheze). 
Např.: Platí-li tato zjištěná skutečnost obecně pro lidskou lokomoci – chůzi, běh do 
svahu, tak proč? 



Může to být způsobeno tím, že se zkracuje absolutní délka prošlé trasy a při konstantní 
práci vycházející z převýšení se snižuje počet kroků? Při každém kroku se jedná i o 
další pohyby těžiště těla v různých rovinách a směrech s nutností stabilizace polohy, 
výdajů na akceleraci, deceleraci končetiny atd. 
Proč není uveden seznam použitých zkratek? 
s. 39 – chybí citace zdroje, podle kterých byly modely základního kroku HK a DK 
uvedeny; 
s. 56 – Graf 2 – chybí citace; 
s. 57 – je si autor jistý definicí VC? 
s. 58 – je vhodný výraz současné názory s datem 1984? 
s. 61 a 62 – spíše „výukový“ text, u kterého je málo odkazů, vzniká dojem, že autor DisP 
je i autorem většiny myšlenek; 
s. 69 – překlep (každý číslo); 
s. 74 – chybí popis konkrétních úprav vybavení, není přípustná pouhá formulace 
speciálně upravené, 
s. 75 – je vložen obr. 10 bez uvedení v textu, chybí popis fenoménů „celková absolutní 
dráha“ a „sklon svahu“, takto je obrázek pro vědeckou práci bezcenný; 
s. 76 – kap. 4.3.2 – co znamená předposlední věta? 
s. 79 – „… vhodnost vyšších sklonů … a menší rychlosti…“ vhodnost pro co, za jakým 
účelem? 
s. 87 – 3. odst. – toto mělo být v popise metod, taktéž popis zvolené tvrdosti koleček 
„medium“ a zdůvodnění této volby; 
Jak dalece se blížily laboratorní podmínky „skialpinistické chůze“ pohybu na lyžích na 
sněhu?  
Jaký měla vliv 1. (individuální, nestandardizovaná) forma rozcvičení na následný výkon? 
Jak byla standardizována lyžařská obuv? Může rozdíl např. v hmotnosti či ve tvrdosti 
boty ovlivnit výkon? 
 
Závěr: Konstatuji, že předložená disertační práce Energetická náročnost skialpinimu 
pana Mgr. Matouše Jindry splňuje nároky disertace podle Řádu DS a doporučuji ji 
k obhajobě. 
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