
Univerzita Karlova 

 Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

Posudek oponenta rigorózní práce 

Název rigorózní práce: 

Aerobní kapacita ve vztahu k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční 

 

Autor práce Mgr. Filip Dosbaba 

Školitel Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent  
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.  

katedra ZTV a TVL 

 

Rigorózní práce autora Mgr. Filipa Dosbaby s názvem „Aerobní kapacita ve vztahu 

k rizikovým faktorům ischemické choroby srdeční“ se zabývá důležitým tématem, a to 

zejména s ohledem na vysokou morbiditu a mortalitu v oblasti kardiovaskulárních 

onemocnění. 

Práce je napsána na 78 stranách textu včetně dvou příloh. Níže uvádím hodnocení 

jednotlivých částí práce. 

 

 

Abstrakt 

Abstrakt obsahuje všechny klíčové části, je přiměřeného rozsahu a srozumitelně informuje o 

obsahu práce. Některá klíčová slova jsou však zároveň obsažena v názvu práce, což 

nepovažuji za zcela vyhovující. 

 

 

Odůvodnění tématu a rešerše odborné literatury  

Zdůvodnění potřebnosti studie v úvodu práce je relevantní a logické. Metoda rešerše není 

popsána (tj. z jakých databází a na základě jakých klíčových slov autor vyhledával zdroje). 

Rigorózní práce se opírá celkem o 79 zdrojů, z nichž většina je zahraničních. Citovaná 

literatura je aktuální. V seznamu literatury nejsou některé zdroje zařazeny abecedně správně. 

Zdroj č. 16 postrádá informace o časopisu a je pravděpodobně spojen s další citací. 

Autor v rešeršní části podává zevrubnou zprávu o relevantních tématech -  infarktu myokardu 

a ischemické chorobě srdeční, možnostech terapie a tělesné zátěži včetně kardiovaskulární 

rehabilitace. Rizikové faktory vzniku ICHS jsou uvedeny přehledně. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o stěžejní problematiku (uvedeny i v názvu), bylo by vhodnější rizikové faktory na 

tomto místě popsat detailněji. Některé rizikové faktory zde navíc zcela chybí (např. stres, 

hyperhomocysteinémie, chronické onemocnění ledvin, hypotyreóza, onkologické onemocnění 

v anamnéze atd.). Oceňuji přehlednost kapitoly o benefitech nefarmakologické léčby. 

Nicméně, kdyby byly tabulky doplněné textem a případně studiemi, které dané efekty 

dokládají (primární zdroj s protokolem studie, počtem subjektů atd.), byla by tato kapitola 



ještě hodnotnější. V kapitole o kardiovaskulární rehabilitaci autor směšuje termíny 

rehabilitace, kinezioterapie a fyzioterapie. Přitom se nejedná o obsahově stejné pojmy. Dále 

v této kapitole postrádám odkaz na „guidelines“, ať už národní nebo od ACSM, FIMS, AHA, 

atd. Tyto informace autor letmo zmiňuje až v diskusi. Nesouhlasím s tvrzením na str. 35, že 

„RPE dle Borga… jedná se o orientační ukazatel úrovně ANP“. V popisu kardiovaskulární 

rehabilitace je místy používán popis výzkumných metod („pacient prováděl“), viz str. 35, 36, 

což tam nepatří. 

Tvrzení autora, že „systematicky funguje jen málo ambulancí KV rehabilitace…“ považuji za 

poněkud nešťastné. Má pro to autor důkazy? Bylo by snad vhodné na tomto místě vyjmenovat 

fungující pracoviště a zároveň předpoklad, kde by tyto ambulance a v jakém počtu měly být. 

Zároveň bych oponovala tvrzení, že „odborná veřejnost ani pacienti nejsou dostatečně 

informováni o možnostech pohybové léčby...“. Domnívám se, že informací o problematice je 

dostatek, nicméně praktická realizace vázne. V práci postrádám také srovnání 

s rehabilitačními programy v zahraničí (např. USA, Belgie, Švýcarsko). Informací o těchto 

programech je v českém i anglickém písemnictví dostatek.   

 

Použité metody a logika struktury práce  

Cíl práce je definován jasně, stejně jako hypotézy a úkoly práce. Inkluzní kritéria jsou 

uvedena, nicméně by bylo vhodné uvést, zda autor použil i nějaká vyřazovací kritéria (kromě 

nesouhlasu pacienta s účastí v programu). Schválení studie etickou komisí je uvedeno, není 

však doloženo (např. v příloze). Chybí také kopie informovaného souhlasu – tedy dokumentu, 

který pacienti podepisovali. Autor popisuje svou studii jako experiment. Domnívám se však, 

že se o experiment z metodologického hlediska nejednalo. Zátěžové vyšetření je popsáno 

adekvátně a včetně kontraindikací. Chybí však informace o tom, zda byl u některého 

z pacientů test ukončen předčasně a zda u testovaných jedinců byl test hodnocen v nějakém 

případě jako abnormální (určité indicie k tomu jsou na str. 65). U RPE není uvedeno, která 

verze škály byla použita a jakým způsobem při zátěži pacienti hodnotili (když měli na obličeji 

ventilační analyzátor - masku). Rehabilitační program je popsán detailně a ukazuje na 

autorovu zkušenost. Je škoda, že nebyla více popsána rozcvička, intervalový trénink i 

individualizace tréninku. Kapitola o statistických metodách a zpracování je velmi kvalitní a 

ukazuje na autorovu erudici v této oblasti. 

 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků 

Výsledky experimentální části jsou prezentovány srozumitelně a přehledně. Použité statistické 

metody jsou adekvátní, interpretace výsledků je správná. Je škoda, že autor neuvádí také 

výsledky echokardiografického vyšetření a poměru pas-boky, které by přispěly k ucelenější 

informaci o efektech programu. 

V diskusi se autor erudovaně vyjadřuje k výsledkům a stanoveným hypotézám. Srovnává 

výsledky s dalšími tuzemskými i zahraničními studiemi. Autor zmiňuje i limity své studie. 

Část o rizikových faktorech a prognóze je ale poněkud nesrozumitelná. Celkově je však 

diskuse zpracována kvalitně. Na str. 65 je pravděpodobně zaměněno RPE za RER.  



Přestože autor problematiku zpracoval podrobně, z práce je evidentní autorova klinická 

zkušenost a výsledky programu realizovaného na více než stovce kardiaků jsou relevantní, 

zůstává otázkou vědecký přínos studie. Chybí zde určité „novum“, protože změna ukazatelů 

transportního systému kyslíku a antropometrických ukazatelů je na základě literatury 

očekáváná a nepřináší tedy příliš nové informace. 

 

Formální úroveň práce 

Práce obsahuje všechny požadované části, má dostatečný rozsah i formální úpravu. Má 

logické uspořádání, nechybí seznam zkratek. V práci se vyskytují občasné překlepy, nicméně 

jazyková úroveň práce je celkově velmi dobrá.  

 

 

Závěr 

 

Práce splňuje, i přes určité výhrady, požadavky kladené na rigorózní práce. 

Předloženou rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě práce: 

1. V práci zmiňujete „drop out“ u 30 osob. Jaké byly důvody nedokončení cvičebního 

programu a jakým způsobem by bylo možné adherenci pacientů k programu podpořit? 

2. Co byste doporučoval jako návaznou péči po Vámi popsaném intervenčním 

programu? 

3. V úvodu práce poukazujete na problém spiroergometrického vyšetření před tréninkem. 

Dále se však touto otázkou nezabýváte. Co byste tedy pro klinickou praxi navrhl? 
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