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Téma práce Rozdíl spotřeby dýchaného média mezi muži a ženami při jednotné 

zátěži v přístrojovém potápění 

Cíl práce Cílem této práce je zjistit, zda a jak je množství dýchaného média závislé 

na pohlaví potápěčů. Porovnat spotřebu mužů a žen při jednotné zátěži, 

tedy při jednotném profilu ponoru s maximální mírou snížení vlivu 

stresových faktorů. Potvrdit nebo popřít hypotézu o vyšších hodnotách 

spotřeby dýchaného média naměřených u mužů. 
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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

1. Popište potápěčský počítač se sondou použitý při experimentu a případná pozitiva či 

negativa vyplývající z práce s ním. 

2. Shrňte faktory ovlivňující spotřebu dýchaného média při přístrojovém potápění a na 

základě výsledků závěrečné práce navrhněte její případná rozšíření. 

3. Popište práci s probandy a organizaci samotného experimentu. 
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