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Posudok na dizertačnú prácu  „Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti 

v hypoxii“ ktorej autorom je Mgr. Jan Pernica. 

 
 

Autor dizertačnej práce sa zaoberá možnosťami neinvazívnej kontroly trénovanosti 

v hypoxii, čo pokladám z pohľadu športovej praxe najmä vo vytrvalostných športoch 

a športových disciplínach za veľmi aktuálnu tému. Problematika hypoxického tréningu 

je v posledných rokoch často diskutovaná a rozoberaná v odborných a vedeckých 

kruhoch v oblasti vied o športe, vzhľadom k tomu považujem tému za aktuálnu 

a z pohľadu požiadaviek kladených na dizertačnú prácu aj adekvátne náročnú. Na 

prvý pohľad by sa mohlo zdať, že za posledných 50 rokov bol hypoxický tréning 

dostatočne vedecky prebádaný, ale realita, a to aj športová, aj vedecká ukazuje, že 

na mnohé otázky dotýkajúce sa hypoxického tréningu stále neexistuje jednoznačná 

odpoveď. Dizertačná práca dáva svojou témou predpoklad na uplatnenie nie len vo 

vytrvalostných športoch, nakoľko môže naznačiť trend aj pre športovcov, ktorí by 

mohli súťažiť vo vyššej nadmorskej výške aj v iných športových odvetviach. 

Samotná práca má racionálnu štruktúru. Kapitola analyzujúca súčasný stav riešenej 

problematiky je precízne spracovaná, pričom autor konfrontuje viacero aktuálnych 

zistení, ktoré vhodne dopĺňa o svoje poznatky. V tejto časti oceňujem, že sa autor 

pokúša konfrontovať rôzne názory na problematiku hypoxickej prípravy ako aj na 

ďalšie faktory ovplyvňujúce hypoxický tréning. Emočné stavy sú často vnímané 

v športovom tréningu ako okrajová oblasť, avšak autor vhodne poukazuje na fakty, 

ktoré jednoznačne dokazujú významný vplyv emočných stavov na športový tréning, 

ako aj na športový výkon.    
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Cieľ práce je formulovaný jednoducho a zrozumiteľne, pričom korešponduje 

s obsahom práce. Stanovené úlohy práce zodpovedajú potrebám práce takéhoto 

charakteru a tvoria vhodné východisko pre ďalšiu úspešnú realizáciu výskumu. 

Hypotézy práce sú podľa môjho názoru z obsahového, ako aj vedeckého pohľadu na 

požadovanej úrovni.   

Metodika práce je na primeranej úrovni. Výskum, ako aj postupy sú vhodne 

popísané. Domnievam sa, že táto kapitola je spracovaná na výbornej úrovni a autor 

vhodne popisuje všetky postupy a ďalšie dôležité informácie súvisiace so spôsobom 

spracovania témy. 

Výsledky zodpovedajú požiadavkám dizertačnej práce. Ich rozsah a úroveň 

považujem za primerané. Autor zvolil vhodné vedecké postupy, ktoré vo výsledkovej 

časti interpretoval na požadovanej úrovni, čo výrazne obohatilo prácu po 

kvalitatívnej, ako aj obsahovej stránke. V niektorých častiach výsledkovej kapitoly 

mohol autor zaujať viac analytický postoj. Diskusia vhodne dokresľuje obsah práce, 

pričom autor prehľadne formuluje prínos, ako aj limity realizovaného výskumu. Za 

mierny nedostatok tento časti považujem, že autor málo diskutuje a niektoré fakty 

len popisuje, bez analytického stanoviska. 

Výsledky výskumu nadväzujú na iné výskumy, vďaka čomu môžu obohatiť oblasť 

vied o športe a tým sú vytvorené vhodné predpoklady pre ich aplikáciu v praxi, čo 

pokladám za dôležité aj z pohľadu, že autor dizertačnej práce je aktívny tréner. 

Z formálneho hľadiska práca spĺňa požadované kritériá. V práci sa nachádza menšie 

množstvo preklepov a terminologických nepresností, čo však zásadne 

neznehodnocuje kvalitu práce. Jazykovú stránku nedokážem objektívne zhodnotiť, 

nakoľko český jazyk nie je môj materinský jazyk.  

Autor preukázal vedecký potenciál a podarilo sa mu naplniť kritéria z pohľadu 

realizácie výskumu v oblasti vied o športe. Realizovaný výskum je možné ďalej 

rozširovať a poznatky je možné aplikovať do praxe. 

Odporúčania, otázky a námety týkajúce sa obhajoby práce:  

Predloženú dizertačnú prácu považujem z pohľadu hlavných myšlienok za zaujímavú 

s potenciálom prínosu pre oblasť vied o športe, ako aj pre športovú prax. V kontexte 

vnímania výskumov vo vedách o športe sa snažíme o maximálnu možnú mieru 
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zovšeobecnenia výsledkov, čo je častým nedostatkom výskumných prác v tejto 

oblasti.  

-Pokúste sa stručne zadefinovať hlavný prínos Vášho výskumu pre športovú prax ako 

aj oblasť vied o športe. 

-Popíšte ešte detailnejšie možnú mieru zovšeobecnenia získaných poznatkov 

vyplývajúcich z Vášho výskumu. 

-Použili by ste poučený realizáciou Vášho výskumu iné postupy a metódy? 

-Je možné na základe realizácie Vášho výskumu zadefinovať, ako môže trénovanosť, 

vek a pravidelná realizácia hypoxického tréningu ovplyvniť prežívanie (emocionálne 

stavy) počas tréningu vo vyšších nadmorských výškach? 

 

Predloženú dizertačnú prácu v predloženej podobe odporúčam obhajovať. 

 

Dizertačnú prácu hodnotím ako pôvodnú. 

Dizertačná práca „Možnosti neinvazivní kontroly trénovanosti v hypoxii“ 

ktorej autorom je Mgr. Jan Pernica, podľa môjho názoru spĺňa platné 

zákonné požiadavky kladené na dizertačné práce a preto ju odporúčam 

k obhajobe.  

V prípade úspešnej obhajoby odporúčam udeliť Mgr. Janovi 

Pernicovi titul „PhD.“, nakoľko podľa môjho názor spĺňa požiadavky 

v oboru Kinantropologie. 

 

8. september 2017              doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. 

            Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
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