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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Práce zpracovává zajímavé a moderní téma, které je předmětem zájmu běžné i výkonnostně 

sportující populace. Kladně hodnotím výběr tématu práce.  

Práci vytýkám poměrně nespecifickou rešeršní část, která se věnuje převážně jednomu 

přístupu při použití metody HIIT. 

Metodologie je nepřesně formulována, z deskripce souboru, průběhu měření a absence 

individuálních parametrů nelze následně provést kvalitní experiment s jeho přenositelností do 

praxe. Výsledková část je zpracována nevhodným způsobem, u podobného počtu probandů a 

použitých metodik je nejvhodnější forma kazuistická. 

Diskuze práce nepropojuje optimálně již známé a nově získané.  

Závěry práce jsou velmi strohé a obecné. 

K předložené diplomové práci mám připomínky formálního i obsahového charakteru. 

 

Formální připomínky: 

Chybí odkazy na tabulky a grafy v textu 

Chybí legendy k tabulkám 

Chybné číslování kapitol 5-6.1.1 (str37) 

V seznamu použité literatury chybí poměrně velký počet zdrojů: 10 

Jenkinson, 2002  

Azevedo, 2012 

Billat či Billatová? 

http://scholar. google…. 

Timmons et al, 2009 

http://youtube.... 

http://quora.com 

Kowles, 2015 

http://activebeat.com 

http://vyš.vitalior.cz 

online odkazy nepatří do seznamu lieratury 

 

Obsahové připomínky: 

2.6.3 poměr zátěž/odpočinek 

str. 24 komparace se studií Kowles mimo věk probandů v souboru-pro řešenou věkovou 

skupinu zmínka chybí 

2.8 pouze obecně zpracované, obtížně korespondující s designem studie 

3 zavádějící formulace vědecké otázky 

3.4 hypotézy obecného charakteru stanoveny bez souvislosti s rešerší a uvedených východisek 

(pohybová anamnéza, věk, pohlaví, zdravotní stav, morfologie tělesných tkání, funkční 

parametry) 

chybí přesná deskripce probandů 

4.1 pouze obecná deskripce, kdy bylo měřeno? 

4.4 věcná významnost mohla být stanovena i s přihlédnutím k použitým metodám a 

předpokládanému efektu 

nedostatečná část řešící stanovení intenzity zatížení a nevyužití intenzit pro průběh intervence 

18 minut zatížení při pohybové intervenci kandidátka nepodložila relevantní řešerší či vlastní 

zkušeností 

absence pro komparaci vhodné skupiny probandů 

kap 5.2.2 chybí lépe provedená deskripce probanda a komentář, co z hodnot vyplývá 

kap 6.4 anaerobní zdatnost chybně uvedena  

http://youtube/
http://quora.com/


na str. 57 až 60 uvedeny parametry s desetinnými čísly,teré jsou běžně užívány v celých 

číslech, promísení výsledků v % a ml/kg u jednoho parametru 

str. 63 hmotnost souboru zjevně neodpovídá % tělesného tuku a netukové hmoty – zde odkaz 

na Bláha, 1985! 

příloha 9: uveden protokol ženy, měřené v roce 2012 

6.2 chybí komparace ve smyslu pozitivní či negativní efekt, dopad apod. 

str 65 měly 

kap 7 zmiňovány převážně individuální změny, ne zcela v kontextu práce 

izolované uvedení parametrů hmotnost a BMI dle mého názoru zásadně nestačí k potvrzení 

hypotéz či odmítnutí H 

BMI uváděna v přímé souvislosti s tělesným tukem a netukovou hmotou 

 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Jaký je rozdíl mezi kvantitativními a kvalitativními parametry tělesného složení a jejich 

využití v praxi? 

S jakou reálnou chybou měření se setkáváme v laboratorních podmínkách? 

Která data z pohybové anamnézy jsou důležitá pro sestavení intervenčního programu? 

Jak Vámi konkrétně získané veličiny můžete využít ve vlastní profesi? 
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