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Doplňující komentář k hodnocení práce:  

 

Autor ve své práci popisuje vliv alkoholu na izokinetickou svalovou práci. V teoretické části 

autor řeší problematiku alkoholu na svalový výkon. Konkrétně popsal pouze ty svalové 

skupiny, které se nejvíce zapojovaly do činnosti při extenzi a flexi v kolenním kloubu. 

Zajímavě a stručně shrnul vliv alkoholu na sportovní výkon a následně uvádí metabolismus 

alkoholu. V teoretické části shrnuje studie zabývající se alkoholem. V této části práce mohu 

pozitivně hodnotit práci s domácí i zahraniční literaturou. Je zřejmé, že se o danou 

problematiku zajímal. Zvláště mě autor překvapil svým zájmem o statistické zpracování dat. 

Pracoval samostatně a jasně, stručně a výstižně zhodnotil výsledky studie. V tabulkách a 

grafech chybí pouze jednotka (N·m) veličiny peak torque (maximální moment síly). Nevím, 

zda je to z důvodu nepozornosti nebo neznalosti. Jedná se však o menší chybu. Bohužel se mi 

diskuze jeví jako nedokončená. Autor opět popisuje pouze výsledky, ale nediskutuje naše 

výsledky s jinými studiemi, které uvádí v teoretické části.  

Práce je však souhrnně na výborné úrovni. 
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