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Předkládaná diplomová práce je v rozsahu 83 stran včetně příloh, 217 citací a dotýká se pouze 

zvoleného tématu, aniž by se diplomant nějak zbytečně rozepisoval hlavně v teoretické části.

Téma verifikace změny svalového napětí na délku kliky jízdního kola v České republice 

nikdo nedělal. Cyklistika je na prvním místě aktivních sportů v České republice a porozumění 

správného posedu, včetně délky klik, je nutné. Jak ukázala rešeršní činnost, neexistuje mnoho 

článků a potvrzuje tím výše psané věty. Součástí práce je 18 grafů, 1 tabulka a 15 obrázků. 

Jako celek působí kompaktně a přehledně. Jedná se o pilotní studii, jež se snaží objektivizovat

téma, o kterém se nemluví a to především podle mého názoru proto, že se o svalovém napětí 

ví vše.

Celou práci rozdělil do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část si  klade za cíl 

sumarizovat veškeré poznatky k danému tématu a praktická část popisuje vlastní experiment a 

měření. Cílem diplomové práce je zjistit, zda změna délky klik na jízdním kole může, příp. v 

jaké míře, ovlivnit napětí svalu musculus triceps surae.

Jako výzkumné otázky student uvedl:

Otázka 1: Budou se po změně délky klik na jízdním kole lišit biomechanické vlastnosti 

(tuhost a viskozita) m. triceps surae?

Otázka 2: Změní-li se tuhost m. triceps surae při použití kratších klik, v jakém rozmezí bude 

tato změna kolísat?



Práce jako celek působí kompaktně, je patrné, že k tomuto tématu až tolik literatury a jiných 

odborných textů není, a přesto je podložená velkou rešeršní činností. Studentovi 

Bc.Stránskému se podařilo naplnit veškerá kritéria k obhájení diplomové práce.

Otázky, které jako vedoucí práce mám, jsou následující:

1. Jaké jsou v cyklistice obecně (závodní i rekreační) nejčastější chronické poruchy 

pohybového aparátu?

2. V jakých případech lze proběhlé měření uplatnit u cyklistů  a v jakých dalších sportech 

lze uplatnit měření m.triceps surae před a po zátěži?

Vedoucí práce byl s přístupem a samotnou realizací předkládané diplomové práce spokojen. 

Jak jsem již uvedl, práce se mi líbí, a to jak tématem, tak zpracováním. Student o celé 

problematice hodně přemýšlel, až jsem ho musel brzdit, a proto navrhuji známku Výbornou  
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