
Posudek školitele na diplomovou práci

Porovnání reakce kardiovaskulárních parametrů na zátěžjednou a oběma
dolními končetinami na bicyklovém ergometru
autorky Bc. Dany Baxové

Autorka přijala nabízené téma, z vlastni iniciativy rozšířené o hodnocení laterality dolních
končetin a obvod stehna. Z důvodů pracnosti původní téma z'6ž1|a o zátěŽ na rumpálovém
ergometru, coŽ jsem předem akceptoval. Na počátku autorka konzultovala rámcové rysy
budoucí práce, pilotní studií ověřila optimální detaily pro práci jednou dolní končetinou na
bicyklovém ergometru a ověřila si dobrou toleranci navrhovaného zátěžového protokolu pro
mladé zdravéjedince' Další postup, zejména definitivní zpracování a interpretaci naměřených
dat jiŽ se školitelem nekonzultovala Přes opakované požadavky školitele mi ukázala
fragmenty práce jedenkrát, bez statistického hodnocení aprezentace kompletních dat.

Připomínky na roztříštěnost a zbytečnou šíři úvodních kapitol ale akceptovala. Po dokončení
měření odevzdala bez jediné konzultace hotovou definitivní verzi práce.
Práce má rozsah 64 stran * l0 stran příloh. 37 citovaných poloŽek lzepovaŽovatza adekvátní,
ale zejména výčet indikací, pro které se v minulosti zátěžjedou končetinou uživala není úplný
azejménanení systematicky roztříděný tak, aby autorka ukázalazákladní typy problémů,
vhodných pro aplikaci zátěžejednou DK na bicyklovém ergometru. U referenčních hodnot
neuvádí citace (str. 12).

V metodické části chybí jakákoliv zminka o tom, co autorka povaŽuje zamaximální
zátěž atedy nakolik lze SFmax a Wmax probanda povaŽovat za hodnotu skutečně
maximální.

Výsledkem jsou značně rozporná data maximálních hodnot s průměrnou tepovou
frekvencí pti Zátěžijednou DK 153 respektive 154 tepů u populace ve věku okolo 25 let.

V textu jsou i věcné chyby, které ale asi nemají vliv na celkové hodnocení práce:

- např. text na straně 35, kde autorka uvádí
,, U stupňovaného testu při zátěŽi oběma dolními končetinami byla zátěž zlryšována o 0,5

Wkg nakaždý stupeň. Yýchozi hodnota byla 0,25 W/kg. Jednotlivé stupně měli tedy hodnotu
0,5 W/kg, I W/kg a 1,5 Wkg."
IkdyŽ přehlédneme gramatickou chybu, zistává chyba věcná - z graťi i popisu tabulek
vyp|ývá, že výchozi hodnota byla 0,5 W/kg a ne 0,25 W/kg.

Výsledková část obsahuje základni statistické zpracování toho co autorka zjistila, ale
komentovanou velmi nepřesně.
Popis rozdílu vzestupu srdeční frekvence pŤt zátěži levou DK, pravou DK a oběma DK
popisuje autorka následovně ,,Z obrázku 8. je patrné , že se hodnoty SF na 1. stupni zátěŽe

téměř neliší. Na 2. stupni isou rozdíly patrné, kde hodnoty pravé DK jsou nižší a na stupni 3.

a v maximu se výrazně liší hodnoty SF obou DKK od pravé a levé. Rozdíly mezi pravou
a levou DK nejsou na 3' stupni a v maximu téměř žádné". Přitom z tabulky 11 vyplýváže
signiťrkantni rozdil mezi levou a pravou DK autorka nalezla výlučně na druhém stupni zátěže
apak již ne. Tento málo logický výsledek není nikde diskutován.

Nejméně přesné je hodnocení výsledků diastolického tlaku. Jak vyplýváztabu|ky 17

signifikantní rozdil autorka zjistila výlučně pro hodnoty mezi zátěží oběma DK a zátěži levou
DK, a to na všech 4 stupních zátěŽe. tJ zbývajicich ),2 testovaných dvojic ji vyšel rozdíl jako
nesignifikantní. Autorka to hodnotí slovy ,,Na obrázku l0. můžeme vidět, že se hodnoty TKd
na všech stupních zátěŽe od sebe liší. Jak ukazuje tabulka 17. odlišují se jen hodnoty mezi
oběma a levou dolní končetinou na všech stupních zátěže, ale ne nijak razantně."



obávám se že si autorka není vědoma co znamená statistická signifikance.
Na straně 50 autorka tvrdi, že porovnala SFmax S normou párovým t-testem. Přitom

jde o test skupinový. Rozdílnost naměřených hodnot proti normě poté nikde dále nediskutuje.
Nejslabším místem práce je diskuse. Tamá srovnat výsledky světového písemnictví
s výsledky naměřenými autorkou. Z tříapůlstránkové diskuse na str. 55-58 autorka zmiňuje
cizí výsledky v tomto čtyřřádkovém textu:

,,Bylo napsáno mnoho zahraniěnich i českých studií a publikací' které popisují reakci a
adaptaci na zátěž. Celátada studií se zabývá porovnávánim zátěže na bicyklovém ergometru
mezi oběma a jednou dolní končetinou nebo jednou dolní končetinu porovnávaj i se zátěži na
j iných typech ergometrů. BohuŽel j sem nenašIa žádné česky psané materiály, které by se
tímto témat em zabýva|y .,,
Chybí citace oné 

',celé 
řady studií" a detailní porovnání nakolik výsledky naměřené autorkou

reflektují to, co naměřili jiní. V jakém jazycejsou materiály nemá být podstatnou úvahou pro
diskusi.
Některé náLezy autorkou citované v úvodu nejsou nijak konfrontovány s výsledky vlastních
měření - např. na str. 12 je literárně udávaná SFmax pŤl zátěžijednou dolní končetinou o 9
procent nižši než zátěž oběma končetinami, sama udává hodnoty niŽŠí o 12 procent - a to na
skupině probandů se signifikantně nižší SFmax při klasické ergometrii než udávají referenční
hodnoty.
otázky autorce
a) Proč napřed vysvětlujete že se chová jinak silová a jinak švihová DK a pak testujete ne

silovou VerSuS švihovou, silovou versus obě, švihovou VerSuS obě, ale levou versus pravou
levou Versus obě a pravou versus obě DK? Další alternativou by bylo prohlásit DK s vyšším
obvodem stehna za silovou atam kde není rozdíI zvolit náhradní algoritmus.
b) Lze povaŽovat zamaximá|ni zátěž mladé zdravé Ženy na bicyklovém ergometru
(probandka č. 5) takovotl zátěž, kde dosáhlav zátěŽí Vámi označené jako maximální při
klasické bicyklové ergometrii oběma DK SFmax l44 tepÍl? Přitom subjektivně označila RPE
maximální zátěže na (na klasické Borgově škále v rozmezi 6 * 20) pÍt zátěži oběma DK
číslem 17 a zátěž jednou DK číslem 16 pro práci levou DK i práci pravou DK.
c) Jaká je dolní mez (nejniŽší hodnota) tepové frekvence při bicyklové ergometrii, u které
byste považovala zátěž za maximální ? Spadá sem výše zminěná hodnota I44 teptl za
minutu?
d) l 12 tepů u výše uvedené zdravé probandky dosaŽených při práci jednou DK je 77,7
procent toho, co dosáhla při klasické ergometrii (SFmax I44). Jakto vysvětlíte v souvislosti
s udávaným o devět procent nižším SFmax, jak uvádíte na str. 12 ?

Závěr: práce splňuje nároky kladené na magisterskou práci pouze omezeně. Autorka správně
provedla rešerši podstatné části písemnictví, naměřila hraničně malou skupinu lidí. Data
zpracova|a málo logicky - přestože si je vědoma rczdíIné funkce DK pokud se týká síly a
švihu, testuje místo toho proti sobě výsledky z ergometrie končetinou levou versus pravou'
Musí při obhajobě dokázat, že si je vědoma toho jaký je rozdíl mezi statisticky signifikantním
a nesignifikantním rozdílem při srovnávání naměřerrýcl-r hodnot (a v tomto světle komentovat
prohlášení že dvě hodnoty se liší ,,ale ne nljak razantně"), musí při obhajobě prokázat
dostatečnou analytickou schopnost interpretace naměřených hodnot na to, aby práce a její
obhajoba splňovaly nároky na magisterskou diplomovou práci.
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