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     Tato práce byla předložena v rámci ukončení postgraduálního doktorského studia 

kinantropologie na Univerzitě Karlově. 

     Práce má 147 stran textu, 27 obrázků, 30 tabulek a citovaná literatura čítá 243 titulů. 

V první části se jedná o velice zdařilou a ucelenou rešerši literárních zdrojů, která shrnuje 

všechny současné poznatky z teorie i praxe tréninkového procesu ve vytrvalostních 

sportovních disciplinách a pochopitelně příbuzných vědeckých disciplin, jako jsou fyziologie, 

biochemie, antropologie a kineziologie.  

     Tato část práce má zhruba 63 stran, je velice dobře a precizně zpracována a je dokladem 

vysoké odbornosti autora a schopnosti nejen pracovat s literárními zdroji, ale precizně vybrat 

to klíčové a stěžejní z dané problematiky a zpracovat odbornou, ale i velmi čtivou formou. 

Jednoznačně lze doporučit tuto část práce k publikování, ať již formou metodického 

materiálu, nebo součásti učebnice pro studenty tělesné kultury, resp. pro školení trenérů 2.a 

1.třídy. Vzhledem k nedostatku podobných materiálů, poslední vyšel v roce 2001, je tato část 

práce velice cenným zdrojem o současném stavu poznání v dané problematice. Doporučoval 

bych autora využít pro přednáškovou činnost v rámci výuky atletického tréninku na FTVS UK, 

trenérské škole při FTVS UK apod. 

    Shodou okolností i druhá Experimentální část má 63 stran. Autor se v ní úspěšně pokouší 

detekovat vlivy absolvovaného tréninku na výkonnost adolescentních běžců na střední a 

dlouhé tratě. Sledovaná skupina probandů má 9 členů. To by pochopitelně mohlo vést 

k diskuzím na téma nutné početnosti experimentální skupiny, ovšem podobná sledování ve 

vrcholovém sportu jsou vždy spojena s úskalím získání dostatku dat. Autor se s tímto 

problémem brilantně vypořádal použitím nevhodnějších statistických metod tedy modelů 

CART a PARTy, regresních stromů neparametrické metody. Použití výše uvedených metod je 

v oblasti hodnocení tréninkového zatížení v atletice novinkou a neznám a nečetl jsem práci, 

kde by bylo těchto postupů použito. Metody brilantně řeší jak nevelký počet probandů a tím 

i množství dat, ale i případné chybějící údaje v individuálních časových řadách. Použití těchto 

a podobných statistických metod je vhodným podnětem pro další výzkumné zpracování této 

a podobné problematiky ve sportovním tréninku. 



          Cílem experimentální části práce bylo provést longitudinální studii změn trénovanosti 

ve vztahu k absolvovanému tréninkovému procesu. Bylo stanoveno 5 hypotéz a 11 úkolů 

práce. Hypotézy u cíle práce byly stanoveny logicky a na základě předchozího rozboru 

literatury a rozboru dané problematiky. 

       Hodnocení tréninkového zatížení v běžeckých disciplinách má jeden velký problém, 

podobně jako hodnocení tréninkového procesu v ostatních atletických disciplinách, ale i 

ostatních sportech. Vyhodnocování tréninku zde odráží hlavně kvantitativní stránku 

tréninku, pracuje s pojmy jako součet kilometrů, počet tréninkových jednotek, četnost 

tréninkových jednotek určitého zaměření, počtu hodin zatížení apod. Vypovídací schopnost 

podobných vyhodnocovacích systémů v oblasti kvalitativní je podstatně nižší. U běžeckých 

disciplin je tento problém řešen rozdělením tréninkových prostředků do určitých zón, které 

odpovídají přibližně rozvoji jednotlivých potřebných fyziologických a motorických schopností. 

Zde pochopitelně dochází k velmi přesnému odhadu dopadu absolvovaného tréninku na 

změny ve stavu organismu a tím na změny práceschopnosti resp. schopnosti podávat vysoký 

sportovní výkon. Ovšem v rámci jednotlivých zón, např. speciální vytrvalosti, či tempové 

rychlosti nelze touto metodikou vyhodnocování tréninku odhalit změny zatížení. Např. při 

hodnocení speciálního tempa dojdeme ke stejným výsledkům při tréninku 5x 300 m, jako při 

tréninku 3x500m a to je pochopitelně rozdílné zatížení. Dále se pracuje při tréninku s délkou 

přestávky, charakterem zatížení v přestávce, ale i rozdílnou rychlostí běhu v rámci jedné 

„vyhodnocovací zóny“. Toto není kritikou metodiky práce autora předkládané disertační 

práce, ale konstatováním nedostatku vypovídacích schopností v současnosti používaných 

metod hodnocení tréninkového procesu. Zde je široké pole působnosti pro další aplikovaný 

výzkum a další práce s podobnou, či obdobnou tématikou. Pokud by se někdo pokusil o 

řešení této problematiky, měl by velkou šanci posunout úroveň vytrvalostních a rychlostně 

vytrvalostních sportů u nás. 

     Hypotéza 2 potvrdila, že rozhodující vliv na rozvoj výkonnosti u adolescentních běžců má 

rozvoj tempové rychlosti. To je velmi potěšující zjištění, neb šlo jistě o skupinu trénovanou 

přiměřeně k věku sportovců. Pokud by se rozborem ukázalo, že rozhodující vliv má rozvoj 

speciálního tempa, jak tomu jistě bude u dospělých jedinců, pak by výsledek ukazoval na 

předčasnou specializaci uvedené skupiny probandů. Pro použití tohoto závěru v praxi je 

výsledek velmi vhodným argumentem pro působení na trenéry mladých běžců. 

    Hypotéza 3 potvrdila, že vliv nespecifických tréninkových prostředků na výkonnost 

adolescentních běžců je nevýznamný. Zde je jistě diskutabilní, co lze považovat za specifický 

a co nespecifický podnět v běžeckých disciplinách u adolescentů. Pokud počítáme do těchto 

nespecifických podnětů pouze doplňky, gymnastiku a sportovní hry, které jsou navíc 

vyhodnocovány v minutách, resp. hodinách zatížení, pak tomu tak jistě bude. Doporučovaná 

trenérská praxe však hovoří o nutnosti co nejširšího rozvoje jednotlivých pohybových 

schopností u adolescentů. Jejich vliv na aktuální výkonnost bude možná statisticky 

nevýznamná, ovšem v dlouhodobém horizontu rozvoje jednotlivých běžců se významně 



projeví v dospělém věku, jako limitující faktor možnosti dosažení vrcholové výkonnosti. Toto 

období, ale přesahuje časový horizont předkládané práce. 

     Hypotézy 4. a 5., že vliv jednotlivých tréninkových prostředků na výkonnost se prohlubuje 

s rostoucím počtem let pravidelného tréninku a že technika běhu je významně ovlivněna 

úrovní kondičních předpokladů, byly jednoznačně potvrzeny. 

     Experimentální část dizertační práce odhaluje a potvrzuje dané hypotézy a jednoznačně 

potvrzuje správnost, či nesprávnost tréninkových postupů u adolescentních běžců na střední 

a dlouhé tratě. Autor se s problematikou vypořádal brilantně a jeho závěry jsou velice cenné 

jak pro teorii tréninku, tak zejména pro použití v praxi. Rovněž zde lze doporučit publikovat 

závěry práce v odborném tisku a metodických materiálech Českého atletického svazu. 

     Formální zpracování celé práce je na nejvyšší možné úrovni a odráží tak schopnost autora 

dospět k výborným výsledkům jak po odborné, tak formální stránce. 

     Závěrem je nutno konstatovat, že předložená disertační práce jednoznačně splňuje nároky 

na disertační práce podle Řádu DS, přináší výše uvedené nové vědecké poznatku, které je 

velmi vhodné uvést urychleně do praxe. Disertační práci Mgr. Petra Bahenského doporučuji 

k obhajobě. 

     Pokud by mi příslušel nárok hodnotit práci známkou, pak bych doporučoval hodnocení 

výborně, i když lepší hodnocení by bylo vynikající. 
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