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Bakalářská práce studenta Otomara Novotného s názvem „Reliabilita měření na lyžařském 

trenažeru SkyTec Interactiv“ je zpracována na 71 stranách, z čehož je pouze 42 stran textu 29 

stran příloh. Součástí textové části je 6 grafů, 6 obrázků a 3 tabulky. Bylo použito celkem 27 

citačních zdrojů,  9 internetových a 18 knižních, z toho 3 citace zahraniční. Práce je rozdělena do 

sedmi kapitol a seznamu použité literatury. 

Téma práce je přínosné. Předložená práce je však malého rozsahu, pohybuje se těsně na dolní 

hranici počtu stran, které jsou pro bakalářskou práci předepsány. V textu se vyskytlo několik 

formálních chyb (str. 9, 14, 33 a 38). V tabulkách autor u veličiny EEO2 nepoužívá dolní index. 

Úvodní stránky práce jsou prohozeny, abstrakty předchází evidenčnímu listu a poděkování. 

V celém textu chybí odkazy na obrázky. Na str. 13 se objevuje nesmyslné spojení „srdeční 

frekvence srdce“. 

Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu se vyskytla řada 

nepřesných citací (Vilikus, 2004; Chaloupka, 2003; Měkota, 1983; Heller, 1996; Anděl, 2003). 

V seznamu použité literatury jsou některé elektronické zdroje, které nejsou uvedeny v textu. 

Po obsahové stránce mám k práci následující připomínky. Kapitola 2 nazvaná jako teoretický 

úvod do problematiky je zpracována na pouhých 12 stranách, včetně obrázků. Což je velmi 

nedostatečný rozsah. Navíc kapitola 2.1 zabývající se historií lyžování je v práci nadbytečná, 

nesouvisí úzce s tématem práce. Většina dalších podkapitol je zpracována spíše jako definice 

k názvu dané podkapitoly s citací pouze jednoho autora. Chybí zde kapitola zabývající se 

rozborem principů testování zátěže v alpských disciplínách, vzhledem k definovanému cíli práce. 

Cíl práce je jasně a stručně definovaný, ovšem úkoly práce neodpovídají výsledkům a tudíž 

nebyly splněny. Autor se v úkolech zavazuje, že bude zvolené osoby testovat, přitom dle 

výsledků převzal data z diplomové práce (Malec, 2017).  

Metodologie je zpracována na průměrné úrovni, kde autor cituje vzorečky, které jsou obecně 

známé. Spíše popisuje prakticky výpočet reliability. Charakteristika výzkumného souboru je 

zbytečně rozsáhlá a nepřehledná, vhodnější by byla ve formě přehledné tabulky. Navíc přímo 

nesouvisí s tématem práce, pokud byly výsledky převzaty z jiné diplomové práce. 

Kapitola výsledky obsahuje nadbytečné údaje o průběhu měření. Pro výpočet reliability je 

stěžejní tabulka 3, ve které jsou uvedeny data potřebná pro výpočet korelačního koeficientu. 



Stejně tak je nadbytečný graf 6, který zobrazuje stejná data jako tabulka 3. Dále jsou zde 

uváděny vzorečky pro výpočet korelačního koeficientu, které do této kapitoly nepatří. 

Skutečným výsledkem práce je pouze hodnota korelačního koeficientu uvedená na str. 35. 

Chybně je ve výsledcích uvedena věta, že reliabilita testu je téměř 84 %. Z práce nelze vyčíst, 

jak k tomuto údaji autor došel.  Diskuse je naprosto nedostatečně zpracována. Předposlední 

odstavec do této kapitoly nepatří, stejně jako zmínka o nenalezení žádných prací pro výpočet 

reliability. Pro diskusi jsou vhodné i výsledky reliability testování v jiných sportovních 

disciplínách zabývajících se energetickým výdajem. Závěr je velmi stručný. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč uvádíte v kapitole 3 úkoly, které jste neprováděl, když jste výsledky převzal z jiné 

diplomové práce? 

2. Jak jste došel k hodnotám v tabulce 3 na str. 34? 

3. Doložte zdroj, který uvádí výsledky korelačního koeficientu v procentech. 

4. Jakou metodou lze spočítat přesnost v procentech pro daný sledovaný soubor?  

5. Jak jste dospěl k hodnotě 80 % pro potvrzení či zamítnutí hypotézy? Byla skutečně 

potvrzena? 

 

Bakalářskou práci připouštím k obhajobě. 

 

V Praze, 30.8.2017      PhDr. Petra Matošková, Ph.D. 

        Oponentka bakalářské práce 

 


