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Rešeršní baklářská práce v rozsahu 43 stran vlastního textu se zabývá zátěžovýtm testováním na 

klikovém ergometru a možností převést výsledky z klikového ergometru na bicyklový ergometr. 

Práce je členěna do 5 hlavních obsahových kapitol, teoretická část obecná a speciální do celkem 

13 podkapitol. Sloh práce je akceptovatelný s několika beletristickými obraty a pasážemi, 

s minimem překlepů (některé jsou ovšem velmi matoucí, např. záměna slova rumpálový a 

bicyklový na konci úvodu) a pravopisných chyb (s. 36). Práce je vybavena seznamem zkratek, 

seznamem citací s 50 položkami, bez příloh. Citace jsou formátovány únosně přehledně, avšak 

typograficky nesprávně (za tečkou končící větu). 

Autor v teoretické části pojednává obecně o zátěžových testech, měřených parametrech, 

technickém aspektu používaných ergometrů a poněkud nepochopitelně i o fyziologických 

rozdílech dynamické práce horních a dolních končetin, což by spíš patřilo do speciální části. 

Termíny, které autor používá, jsou někdy nepřesné (maximální minutová namísto volní 

ventilace) či nepoužívané (respirační výměnný koeficient, běžící pás, standardní namísto 

směrodatná odchylka). Lze taktéž najít některé věcné nepřesnosti (kap. 1.4.3.1 – ves kutečnosti 

koncentrace ATP klesá, ale gradient ATP/ADP klesá méně, kap. 1.5.3 klidová hodnota VO2 až 

2500 nebo 3500 ml/min) či diskutabilní tvrzení (kap. 1.3.3 hranice TK pro ukončení zátěžového 

testu). 

Čitelnsot textu významně snižuje, že autor nerozlišuje spotřebu kyslíku konkrétní pracující 

svalové skupiny (např. DKK) a spotřebu kyslíku celé osoby při zátěži na ergometru využívající 

práce této svalové skupiny (např. bicyklová ergometrie). Můžeme se tak dočíst (s. 31) „Horní 

končetiny ... vykazují zhruba dvě třetiny VO2 max dolních končetin“ (cit.). Horní končetiny 

ovšem VO2max vykazovat nemohou, protože koncept metabolicky maximální zátěže je 

vyhrazen pro měření globálních parametrů, VO2max je tedy parametr „celotělový“. 

Jedním z podstatnějších nedostatků práce je nepochopení konceptu metabolicky maximální 

zátěže (VO2max) vs. předčasně ukončeného testu (VO2peak), o čemž svědčí, že autor uvádí u 

testu na rumpálu automaticky VO2peak a u bicyklové ergometrie VO2max, dále na s. 24 uvádí, 

že pro VO2max je potřeba „zatížit co největší množství svalových skupin délce  trvání 5 – 15 

minut“ (cit.). Pro dosažení metabolického maxima jsou ale rozhodující jiné okolnosti než 

množství svalových skupin, jak autor správně píše na s. 30. 

V diskusi autor krátce shrnuje předchozí teoretickou část a uvádí některá praktická doporučení 

pro provádění rumpálové ergometrie. Ani tato část práce se neobešla bez nejasností. Např. u 

pozice HKK není jasné, jestli má autor na mysli úhel v lokti (30°) jako úhel svírající paže a 

předloktí nebo 30° flexe v lokti. 

 

 

Přes uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Otázky pro obhajobu: 

 

S doporučením provádět rumpálovou ergometrii protipaž se semiflexí v lokti s osou klik v úrovní 

ramen lze souhlasit. Může autor okomentovat skutečnost, že sportovci paraplegici na handbiku 

používají většinou režim soupaž s osou nad úrovní ramen? 
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