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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce 
    Student si zvolil pro svou práci zajímavé téma, ve kterém se zabývá hypoxickou přípravou sportovců 
     a porovnává zde vliv jejího působení na muže a ženy. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce 
    s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
    Teoretická část práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Student zde prokázal schopnost  
     pracovat s literaturou a ke zpracování využil 8 literárních a 2 internetové zdroje.  
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
    Výzkumné otázky byly správně zformulovány a jsou v souladu s cílem a úkoly této práce. 
 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
    Probandi byli podrobeni tréninku ve vysokohorském prostředí při zachování postupnosti přípravy 
     v nízkém, středním a vysokém stupni hypoxie. Tréninku se zúčastnilo 5 mužů a 5 žen. Průměrná délka 
     pobytu ve vysokohorském prostředí byla 21 dnů a krevní odběry se uskutečnily 3 dny před odjezdem 
     a 3 dny po příjezdu ze soustředění. 
     

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, 
    grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
 
    Ke zpracování výsledků byla použita matematická statistika, pomocí které byly porovnávány vstupní 
     a výstupní hodnoty sledovaných krevních složek. 
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, 
    cíl a hypotézy), přínos a využití výsledků.  
    Vyhodnocení výzkumných otázek v diskusi této práce odpovídá stanovenému cíli práce a rovněž  
     závěry práce jsou vhodně zformulovány a mohly by sloužit jako informační zdroj pro trenéry tohoto 
     sportovního odvětví. Škoda, že student zde místo výzkumných otázek hodnotí stanovené hypotézy, 
     které nejsou v práci uvedeny. 
         

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, 
    dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
    Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na ni kladeným. Je přehledná, má odpovídající  
    rozsah a určitě byla náročná na zpracování. Není zde však očíslována použitá literatura. 
 



8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 
    jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
 
   Celkově hodnotím práci jako zdařilou, velmi dobře zpracovanou, kde student úspěšně využil svých  
    znalostí a zkušeností s tímto druhem tréninkového procesu.  
     
 

    Práci k obhajobě doporučuji 
 
   Návrh klasifikace:  
 
   Otázky k obhajobě: 1) Pro která další sportovní odvětví je vhodná vysokohorská příprava? 
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