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Otázky k obhajobě:
Co je věcná významnost a jak ji lze hodnotit?
Na čem závisí aktuální hodnota SF při zatížení?
Jaký vliv má různá rychlost proudění na sledované proměnné?
Co je podstatné pro ukončení práce v anaerobním režimu hrazení energetických požadavků?
Jak by bylo možné snížit energetickou náročnost pohybu ve vodě s břemenem?
Jaké jsou další limity práce?

Doplňující komentář k hodnocení práce:
Zajímavá práce s velkým praktickým přesahem. Pohyb ve vodním prostředí s výstrojí a břemenem
je často se vyskytující problém v armádě. Škoda, že autor jednoznačně neshrnul a kriticky
nevyhodnotil teorii, a co považuji za významnější nedostatek, je absence hypotéz, které by jasně
definovaly otázky nutné zodpovědět pro dosažení cíle práce. Vědecké otázky je z části nahrazují,
ale ne úplně. Způsob zpracování dat je poněkud nezvykle uveden až ve výsledcích, klasicky je třeba
tyto údaje uvádět v metodice. I když má práce výše uvedené nedostatky, pozitiva převažují a proto
práci doporučuji k obhajobě.
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