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Cílem práce bylo zjistit, zda rozdílná délka klik jízdního kola způsobuje změny v mechanických vlastnostech m.triceps 
surae měřitelné pomocí myotonometru.
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Vliv délky klik jízdního kola na změnu svalového napětí triceps surae

* literárních pramenů (cizojazyčných) 15, 18, 1

stupeň hodnocení

Předložená diplomová práce je zaměřena na popis změn mechanických vlastností svalu po zátěži na cyklistickém trenažeru s různě dlouhými klikami. Autor využil stávající zařízení školitele (mytonometr) k měření intendační metodou m.triceps surae před a po zátěžy. Práce má klasickou strukturu DP se všemi náležitostmi. Je psána dobrou češtinou, nicméně na některých místech jsou formulace poněkud vágní až hovorové. Po věcné stránce mám k práci následující připomínky. Domnívám se, že by bylo velice zajímavé vzájemně korelovat výsledky s dalšími veličinami, jako je například počáteční tuhost, tepová frekvence atd., aby se prokázala závislost na prováděné aktivitě respektive délce klik. Dále je také důležité si pořádně rozebrat rozdílnost zátěže a tedy i předpokládané výsledky, protože pokud je tepová frekvence v průměru o cca 10% nižší u kratších klik, je otázkou, jak byl vlastně m.triceps surae zatížen. Tyto drobnosti však nijak nesnižují jinak dobrou kvalitu DP, která splňuje všechny požadavky stanovené studijním řádem a zákonem a doporučují k obhajobě. V případě úspěšné obhajoby doporučuji klasifikovat velmi dobře. Otázky pro obhajobu:Je možné, že i přes rozdílnou tepovou frekvenci byl m.triceps surae zatěžován stejnou intenzitou? 
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