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Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Jan Doležal 

Téma práce Porovnání míry zatížení při přesunu v mokrém a suchém oděvu 

Cíl práce 

 

Cílem práce bylo porovnat míru zatížení při přesunu chůzí 

v mokrém a suchém polním stejnokroji vz. 95, při rychlosti 5km/h 

s měnícím se úhlem běžeckého trenažeru 

Vedoucí bakalářské práce Mgr. Karel Sýkora, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce Doc. Jiří Baláš, Ph.D. 
 

Rozsah práce   

stran textu 72 

literárních pramenů (cizojazyčných) 21 (5) 

tabulky, grafy, přílohy  
 

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.) 

    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

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

 

Celkový komentář 

Autor si zvolil poměrně náročnou experimentální práci, ačkoli její realizace se zdá na první pohled 

velmi jednoduchá. Provedl měření na nereprezentativním, ale pro Bc. práci dostačujícím 

výzkumném vzorku. Bohužel výzkumný design není postavený na teorii, která by ospravedlnila 

výzkumné metody. Některé parametry, které mohly ovlivnit fyziologickou odezvu, nebyly 

kontrolovány (teplota okolí a jádra). Výsledková část je zbytečně složitá. Zasloužila by zjednodušit 

a zpřehlednit. Není mi jasné, proč byl vybrán RER jako indikátor zatížení v tomto typu práce.   

Předložená práce obsahuje formálně veškeré náležitosti kladené na závěrečnou práci. Obsahuje 

ovšem řadu formulačních, metodických a stylistických nepřesností. Rozbor literatury je rovněž 

chudý.  Veškeré připomínky jsou uvedené dále v textu.  

 

Dílčí poznámky 

Cíl : Nerozumím, co znamená „vz. 95“; cíl musí být natolik obecný, aby čtenář bez znalosti 

speciální terminologie porozuměl. 

 

V práci jsou uvedeny 3 cíle – abstrakt, praktická část, diskuze. Který je správný? 

 

Abstrakt 

 

Naprosto absentují metody získávání dat. Kolik lidí, co dělali, jak bylo vyhodnoceno,…? Výsledky 

tudíž nedávají smysl, jelikož je nelze k ničemu vztáhnout. 

Chybí závěr 

 

Zkratky: standardní zkratka pro kilojoule je kJ ne kJoul 

 

Rešerše literatury 

Trochu nestandardní pojetí úvodu Bc práce. Proč jsou zde představeny práce bez bližšího 

zarámování problematiky? 

 

Teoretická východiska práce jsou pouze na 8 stranách. Jsou zde pouze povrchní informace, které 

nevedou ke stanovení cílů práce. Pro popsání fyziologických pochodů jsou citovány nefyziologové 

(Funfálek, Sýkora,..).  Nerozumím větě  s. 29 „ Tento poměr udává i respiračnímu kvocientu ( RQ), 

který ale na rozdíl od RER zjišťuje poměr výměny plynů na buněčné úrovni.“ 

 

s. 24 Nesouhlasím, že s rostoucí intenzitou cvičení se SF lineárně zvyšuje do zhruba 180 tepů/min.  

s. 28, proč je uváděn MET? 

 

Metodika výzkumu 

Na základě čeho byly stanoveny hypotézy? 

s. 31 Jaký typ t-testu byl použit? 

s. 32 jedná se pravděpodobně o  Daďovou,. 2015 a ne Daňovou 

Proč museli pít účastníci 1 litr tekutin hodinu před měřením? 

 

Výsledky a Diskuse 

Je potřeba zaokrouhlovat na jednotky měření. Např. VO2/kg na jedno desetinné místo. 

 

Závěr 

Co znamená formulace „Výsledky průběhu průměrného RER, RPE a úbytku hmotnosti nebyly 

shledány jako signifikantní“ 
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Hypotézy musí být naformulovány takovým způsobem, aby je bylo možné jednoznačně potvrdit 

nebo vyvrátit.  Zde se to nepodařilo. Jaké byly limitace výzkumného plánu? 

 

Otázky k obhajobě:   

Jak si autor vysvětluje RER menší než 0.7? Kdy může nastat? 

Jaký je rozdíl mezi srdeční a tepovou frekvencí ? s. 24 

Překvapil mě malý aerobní výkon účastníků studie (VO2 max 39-43 pro studenty s výtečnou 

zdatností?? Můžete vysvětlit? 

Jakou hraje teplota okolí a jádra na vnímání subjektivní zátěže a na fyziologickou odezvu 

organismu? Jaká byla teplota těla v mokrém oděvu? 

 

 

Oponent bakalářské práce: 

Jméno, tituly:    

doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.       

V Praze dne:   4. 9. 2017      Podpis: 

 

 


