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    Oponovaná práce se v rozsahu 44 stran textu a tří stran příloh zabývá porovnáním vitální 
kapacity plic u nesportující a gymnastické mládeže v kategorii staršího žactva. Gymnastika 
není sportem, kde by byly extrémně zatěžovány respirační funkce a tak není divu, že je tato 
práce výběrem tématu ojedinělá s omezenou možností čerpání informací z odborné literatury. 
To však nikterak nesnižuje význam této práce. Výsledky, ke kterým autorka dospěla, nejsou 
nikterak překvapivé, ale pro sportovní praxi jsou poučné a lze je díky dobře zpracované 
statistické analýze pokládat za relevantní. Právě statistickou analýzu lze označit za silnou 
stránkou této práce. Metodologický koncept práce je vyvážený s poznámkou, že v základním 
metodologickém popisu postrádám informaci jak velké soubory gymnastické a negymnastické 
mládeže byly porovnávány. Tato informace je dohledatelná až v tabulkách dále v textu a není 
příliš zřejmý klíč k zařazení respondentů mezi gymnasty nebo negymnasty. Po stránce 
obsahové a analytické nejsou k práci vážnější výhrady. 

      Po stránce formálních náležitostí lze autorce vyčíst „nepečlivost“ při kontrole a 
formátování textu. Týká se to především překlepů, nedbalosti ve formátu indexů (jednou je 
uvedeno H2O podruhé H2O, VO2), nepřehledného užívání jednotek SI, formulační 
nepřesnosti některých sdělení (str. 18, str. 10) a nejednotnosti formátu zápisu v seznamu 
literatury.   

 

  Práci doporučuji k obhajobě          V Praze 26.4.2017    Oponent práce: PhDr. J. Krištofič 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jak si vysvětlujete vysokou korelaci mezi vitální kapacitou a výškou u chlapců? 
2. Čemu přisuzujete zjištěný fakt, že se u dívek neprojevil vliv délky zapojení 

v gymnastických aktivitách na vitální kapacitu a u chlapců v jisté míře ano? 
3. Nemyslím si, že vrcholoví gymnasté dosahují téměř maximální tepové frekvence a lze 

u nich předpokládat enormní nároky na respirační funkce. Respirační funkce jsou však 
v průběhu gymnastického výkonu omezeny, vysvětlete čím. 

4. Uvádíte, že děti nedokáží hluboce dýchat a dochází k předčasné únavě. Na druhou 
stranu se dítě dokáže po intenzivní činnosti rychle zotavit. Čím si vysvětlujete tento 
paradox? 


