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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

  Autorce diplomové práce se podařilo zorganizovat a úspěšně realizovat šestitýdenní 

intervenční studii zaměřenou na objektivizaci účinků HIIT, a to s vysokou adherencí, kdy 

z původních 10 dobrovolníků studii dokončilo devět. Téma práce je aktuální a významné a 

celá pilotní studie zaměřená na objektivizaci účinků HIIT je v našich podmínkách unikátní a 

zaslouží ocenění. Výsledky práce mohou být inspirativní jak pro výkonnostně tak i rekreačně 

sportující populaci. 

   V práci se bohužel vyskytují drobné formální chyby, v českém a anglickém souhrnu i na 

stranách 50-51 chybí u ukazatele FEV index 1, v textu se ojediněle namísto desetinných čárek 

objevují tečky (např. s. 20), symbol VO2max není psán jednotně, někde s malým „o“, s. 13 

Short 2012 uveden jako Shorrt, na s. 17 je odkazováno na autory jednou Laursen (správně), 

podruhé Lauern a Jenkins (2002), na s. 18 Azevedo et al. (2014) není uveden v seznamu 

literatury, s. 24 Kowles, má být Knowles et al. (2015). Příloha č. 15 „Příklad výstupního 

protokolu ze spirometrie – maximální test - bicyklový ergometr“ se bohužel, dle uvedených 

parametrů protokolu, týká testu na běhacím pásu.    

   I po obsahové stránce má diplomová práce má určité rezervy, v úvodní části mohlo být 

podrobněji navázáno na teorii tréninku a rozebrán vztah mezi dobou působení a intenzitou 

tréninkového podnětu. Východiska práce mohla být širší, omezují se na teorii HIIT dle prof. 

Timmonse. Ve výsledkové i diskusní části práce bohužel chybí vyjádření k výsledkům 

subjektivního hodnocení – ankety. I když se v textu hovoří o potřebě individuálního 

hodnocení, jsou v práci výsledky prezentovány pouze ve formě souborného kvantitativního 

hodnocení (s vyhodnocením statistické i věcné významnosti rozdílů), i když by právě 

s ohledem na značně nehomogenní soubor (věk 28,1 až 50,9 r, procento tělesného tuku 8,4 až 

21,7 %, VO2max 30,3 až 54,4 ml.kg
-1

.min
-1

) bylo přínosnější vyhodnotit výsledky tréninkové 

intervence formou individuálních kazuistik. To by mohlo kvalifikovaně podpořit inspirativní 

závěry práce a doporučení pro další výzkum.  
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