
 1 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno posluchače Bc. Monika Kalábová 

Téma práce 
Fyziologická odezva a pohybová aktivita při lezení u dětí mladšího 

školního věku 

Cíl práce 

 

Determinace specifické spotřeby kyslíku u dětí při lezení na umělé 

stěně 

Vedoucí diplomové práce Mgr. Michaela Panáčková 

Oponent diplomové práce Mgr. Barbora Strejcová, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 53 

literárních pramenů (cizojazyčných) 45 

tabulky, grafy, přílohy Tabulek 3, graf 1, obrázků 5 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  x   

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
x    

adekvátnost použitých metod  x   

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi 

dobře 

 

 

 

 



 2 

 

Otázky k obhajobě:  

 

Jaké byly hypotézy studie? 

Jakých hodnot může nabývat respirační koeficient a na čem je závislý? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Předložená diplomová práce je na velmi dobré úrovni. Kapitoly na sebe logicky navazují. 

Teoretická část je zpracována velmi podrobně. Informace byly čerpány ze zahraniční a české 

literatury. Autorka stručně shrnula fyziologické aspekty lezení a energetickou náročnost tohoto 

sportu. Výsledky práce jsou velmi přínosné, kdy se propojuje věda s praxí. Máme přesný důkaz 

množství energie vydané při lezení na dvou různých profilech v závislosti na spotřebě kyslíku. 

Využití přenosného analyzátoru přináší přesnější výsledky.  

Přes velmi kvalitní teoretickou část práce mi v metodologické části chybí hypotézy práce. Které 

autorka zcela vynechala. Nutno doplnit. 

Některé části v praktické části jsou popsány velmi podrobně a jiné méně. Například ve výsledkové 

části mi chybí tabulka s korelacemi mezi proměnnými. Autorka výsledky závislosti uvádí pouze 

v textu a jen u některých parametrů.   

Na str. 35 bych spíše napsala, že rodiče podepsali souhlas (jako zákonný zástupce) s měřením. 

Na str. 39 je špatně definován respirační koeficient. Jedná se o poměr CO2/O2. Opravit. 

I přes menší nedostatky je práce kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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