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Předložená diplomová práce se zabývá problematikou zotavení po intermitentním izometrickém 
výkonu do vyčerpání u lezců v závislosti od termického podnětu ve formě lokálního ochlazování.  
 
Verifikace a objektivizace vnějších forem zotavení s cílem rychlejšího a efektivnějšího obnovení sil 
patří mezi aktuální problémy v oblasti sportovního tréninku. Z uvedeného důvodu vnímám výběr 
tématu za originální a aktuální.  
 
Rozsah práce je 50 stran, obsahuje 4 grafy, 4 obrázky, 6 tabulek a 46 literárních zdrojů.  
 
Teoretický rozbor práce je sestaven na velmi vysoké úrovni. Text má jasnou strukturu a logickou 
stavbu. V teoretické části práce jsou velmi cenné informace zabývající se sledovaným výzkumným 
problémem. Informace jsou čerpány převážně ze zahraničních renomovaných časopisů. 
 
Formální poznámku mám k názvu kapitoly č. 3 "Cíle, úkoly práce, hypotézy", kde by název měl být 
"Cíle, hypotézy a úkoly práce". V tomto pořadí autorka i prezentuje uvedené odstavce níže. Cíl 
práce je formulován jasně a správně. Hypotézy práce vycházejí z teoretického rozboru řešené 
problematiky a předpokládají vztah mezi sledovanou závislou a nezávisle proměnnou. 
V úkolech práce by bylo vhodné formulovat poslední bod "Sestavení diplomové práce". 
 
Metodika práce je sestavena správně a její popis umožňuje plnou reprodukovatelnost výzkumu. 
Oceňuji velmi přesné informace ohledně intervenčního činitele i časovou osu experimentu. Design 
experimentu je správný a umožňuje detekovat vliv nezávisle proměnné na závisle proměnnou. 
 
Výsledková část diplomové práce přináší řadu zajímavých výsledků, které jsou vhodně 
prezentovány jak textovou tak grafickou podobou (grafy, tabulky). K zamyšlení k diskusi by měly 
být některé interindividuální rozdíly probandů (například Graf 2, str. 38), kde se jeden z probandů 
zlepšil cca o 100% mezi prvním a druhým výkonem. Naopak další z probandů prokázal zhoršení. 
Čím si to autorka vysvětluje? 
 
Diskusní část práce je sestavena s bohatou komparativní částí (převážně zahraniční literatury) a také 
nechybí vlastní invence. 
 
Autorka na straně 41 uvádí „Stejný průběh a způsob zatížení jako my měl ve své práci Škoda 
(2015). Dle výsledků měření uvedl, že nejúčinnějším zotavovacím prostředkem je CWI 8, jelikož se 
s každým výkonem zvyšovala délka jeho trvání.“ V čem se odlišoval design vaší práce a v čem se 
lišily výsledky s uvedenou prací Škoda (2015)? 
 



 2 

Závěr práce je stručný a očekával bych možná vyšší syntézu poznatků této části s cílem využití 
výsledků práce do praxe a námětů na další výzkum. 
 
Předložená diplomová práce má vysokou obsahovou a formální úroveň. Prezentované poznatky 
jsou cenné a využitelné v praxi a taky pro rozšíření teorie vědního oboru. 
 
Autorka vynaložila značné penzum pro její sestavení a po úspěšné obhajobě ji klasifikovat 
známkou: 
Výborně 
 
Otázky k obhajobě: 
 
1) V textu. 
2) Jaké výsledky by autorka očekával při nižší teplotě cca 4-6 ° C a kratší době ponoření? 
3) Jaký další design práce (a proč) by autorka na základě vlastního výzkumu realizovala? 
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