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Téma práce 
Analýza indikátorů vytrvalostních schopností u vybraných testů ve 

vztahu ke kontinuálnímu a intermitentnímu zatížení 

Cíl práce 

 

Ověřit vhodnost a přesnost predikčních rovnic za účelem nepřímé 

estimace hodnoty VO2max z výkonů v terénních testech. 

Kritériem, se kterým byly vypočtené hodnoty porovnávány byl 

výsledek laboratorního spiroergometrického vyšetření. 

Vedoucí diplomové práce PaedDr.Tomáš Malý, PhD 

Oponent diplomové práce Prof.Ing.Václav Bunc, CSc 
 

Rozsah práce   

stran textu 65 

literárních pramenů (cizojazyčných) 49/30 

tabulky, grafy, přílohy 12/10+4/4 
 

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   

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   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

1. Čím je ovlivněno stanovení VO2max 

2. Jaká je chyba stanovení VO2max, jsou dvě desetinná místa při prezentaci tohoto parametru 

platná 

3. Co je věcná významnost a jak by bylo možné ji stanovit 

4. Jaký je biochemický základ svalové kontrakce 

5. Jak lze využít hodnot SF pro stanovení vytrvalostních předpokladů 

6. Existuje také jiný než laktátový práh, a jaká je současná nejčastěji používaná definice  

7. Je možné výsledky z testů využívajících intermitentní zatížení srovnávat s výsledky testů, 

kde zatížení má jiný charakter 

8. Je korelační koeficient dostatečným parametrem pro splnění cíle práce 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Už od 2. Světové války je snaha stanovovat vytrvalostní (zdatnostní) předpoklady pomocí terénních 

testů (aktivity K.Coopera v přípravě amerických válečných stíhačů). Všechny systémy, které se 

dnes používají je v podstatě možné označit za specifické, protože jejich využití je podmíněno 

stejnou formou zatížení při které byla VO2max stanovena. Forma a způsob zatížení determinuje 

velikost VO2max. Současný trend upřednostňuje v případě uvádění VO2max i uvádět motorický výkon. 

Na druhou stranu práce je plně v souladu současného trendu hledání jednoduchých způsobů 

hodnocení zdatnosti, hlavně v terénních podmínkách. 

Práce má obvyklou formu i přiměřeně kvalitní způsob zpracování. Současně, ale postrádám jasné 

stanovisko autora k uvedeným informacím z písemnictví a hlavně shrnutí rešerše, z kterého vyplývá 

cíl práce. 

V metodice chybí stanovení věcné významnosti stanovení VO2max tak, aby bylo možné odpovědět 

na cíl práce.  

Diskuse má značně popisný charakter a nediskutuje příčiny nálezů – výsledků práce. 

V teoretické části je celá řada tvrzení, které neodpovídají aktuálním poznatkům, ale jsou doloženy 

citacemi a je tedy na autorech těchto pramenů, že nejsou aktuální. 

V práci je minimum formálních chyb, ale je škoda, že v Tab. 9 chybí směrodatné odchylky, jsou 

uvedeny v textu, u grafů chybí jednotky u popisu svislých os, v Příloze iii chybí jednotky u 

motorického výkonu a u BMI. 
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