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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    
samostatnost při zpracování tématu 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 BP 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 BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 
x    

 

 

Diplomant se pustil do poměrně neprobádané oblasti fyziologie tělesné zátěže, aplikace 

různých intermitentních zatížení u izometrické/excentrické kontrakce malých svalových 

skupin ve spojení s koordinačně náročným zvládnutím pohybu. Téma si zvolil vzhledem ke 

svému sportovnímu zaměření, prostudoval poměrně značné množství dostupné článkové 

literatury a dostatečně syntetizoval současné poznatky. K řešení práce přistupoval samostatně 

a použil odpovídající metody k zodpovězení cíle práce. Ačkoli  jsou  výsledky těžko 

zobecnitelné, poskytují náhled na fyziologickou odezvu u různých typů zatížení a odpočinku 

ve sportovním lezení. Práci považuji za pilotní  pro další výzkumné projekty. Martin 

Šimkanin splnil požadavky kladené na diplomovou práci a práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě:  

Jaké jsou limitace určení energetické náročnosti při použití jednoho energetického 

ekvivalentu pro kyslík? 



Jaká je kinetika krevního laktáku  při/po zatížení ve sportovním lezení? 

 

 

Práce  je   doporučena k obhajobě  
 

Navržený klasifikační stupeň: výborně 
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