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Student zvolil zajímavé téma z oblasti sportovního tréninku, kdy se snažil porovnat dva intervenční 

programy na změny v dílčích složkách kondice u fotbalistů. Práce je psána přehledně a jasnou formou 

v předepsaném rozsahu a s použitím adekvátních literárních zdrojů. Proto doporučuji práci 

podstoupit k obhajobě.  

V teoretické části se autor nezabývá nadbytečnými kapitolami a systematicky směřuje k jádru 

problému. Nicméně v závěru jsou kapitoly, které považuji za nadbytečné, neboť vše podstatné již 

bylo sděleno dříve („Kondice ve fotbale“; „Členění věku…“; kapitola 2.8 celá). V práci je uvedeno 

několik nepřesností; doporučuji autorovi ujasnit si, jaké metody jsou určeny pro rozvoj vytrvalosti, a 

doporučuji při obhajobě uvést příklady uvedených metod. Za velmi nepřesné považuji uvádění poměr 

IZ:IO pro rozvoj rychlosti 1:6 – 1:15, přestože je literatura citována. Doporučuji zapojit kritické 

myšlení a uvést věci na pravou míru (zkuste uvést příklad z praxe, v testování to máte správně). 

Ve výzkumné části jsou nepochopitelně vystavěny hypotézy. Předpoklad, že se něco nezmění, nemá 

smysl řešit. Jestliže stavíme intervenční program, jeho cílem speciálně u mládeže musí být zlepšení 

pohybové schopnosti nebo dovednosti. Design výzkumu je popsán nedostatečně, skutečný design je 

uveden až v kapitole výzkumný soubor. Není uvedeno, jak byla měřena aerobní kapacita VO2maxs 

využitím YoYo Level II testu.  

Ve výsledkové části autor uvádí zlepšení v %, zde bych spíš doporučil jiné vyjádření rozdílu (např. 

absolutní rozdíl nebo pomocí Cohenova d). Prosím o zdůvodnění, proč byl využit neparametrický 

Wilcoxonův test. Výsledkové části by pomohlo, kdyby se autor věnoval rozdílům v testu a nikoliv 

rozdílů v grafu (str. 50). Vzhledem k uvedeným výsledkům prosím o specifikaci testu sprint s míčem 

(minimální rozdíly mezi testem s míčem a bez míče). Zamyslete se, proč došlo ke zlepšení 

v intermitentním testu u skupiny 2.  

V diskusi autor porovnává svá zjištění s jinými autory a snaží se poskytnout adekvátní vysvětlení. 

Autor vyvozuje z práce přiměřené závěry.  

 

V Reykjavíku 6.9.2018       Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 

 

  

 


