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Cílem práce je zjištění, zda ponoření organismu těsně pod vodní hladinu
má signifikantní vliv na změnu srdeční frekvence oproti srdeční frekvenci
měřené na suchu.
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Připomínky a otázky k obhajobě:
Autor si zvolil téma s ohledem na problematiku změn srdeční frekvence ve dvou
různých prostředích. Pro porovnání jednotlivých měření využíval statistické metody jako
např. Studentův párový t-test, analýzu rozptylu ANOVA a další. Práce byla časově a
organizačně náročná a zpracovatel musel prokázat jak teoretické, tak i praktické znalosti
v dané oblasti. Měření provedl na 30 probandech, což považuji jako nadstandardní počet pro
zpracování diplomové práce.
Členění jednotlivých kapitol, až na některé výjimky, je logické a srozumitelné.
Práci doporučuji k obhajobě po zodpovězení následujících otázek:
1) Domníváte se, že změnou teploty vody a vzduchu by byly výsledky odlišné?
2) Při jakých podmínkách dochází k „diving reflexu?“
3) Jakým směrem si myslíte, že by měl pokračovat výzkum v případě, že by na něj někdo
chtěl navázat a rozšířit jej?
Práce je - není doporučena k obhajobě

(nehodící se škrtněte)
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