
Posudek bakalářské práce Tomáše Bláhy: Zastoupení atletického tréninku v kondiční 
přípravě v biatlonu. 
 
Předložená bakalářská práce má rozsah 68 stran včetně příloh a seznamu literatury.  
 
Na přeložené práci je vidět výrazný posun především v její jazykové kvalitě, snížil se počet 
překlepů a nepřesností. V odborné části došlo k posunu v interpretaci výsledků a zpřesnění.  
Přesto v práci zůstaly některé nejednotnosti a překlepy. Např. psaní obrázek a Obrázek 
v textu.  
Pro lepší představu a porovnání je vhodnější maximální spotřebu kyslíku uvádět v přepočtu na 
kilogram tělesné hmotnosti.  
Některé formulace nejsou šťastné, např. s. 53: Co se týká využití…   … je možné nabídnout 
následující vyhodnocení. Ve vědecké práci vyhodnocení nenabízíme.  
Stejně tak lze polemizovat se zobecňujícím tvrzením, že hlavním aspektem v otázce rozvoje 
silových schopností u atletických disciplín bývá práce s činkou. Autor, pokud přirovnává 
atletické disciplíny k biatlonu, měl by reflektovat obdobnost zátěže a rozsah atletických 
disciplín. Rozhodně mají k biatlonu blíže běhy na střední a dlouhé tratě než třeba vrh koulí. A 
zatímco u vrhu koulí jeho tezi o významu práce s činkou můžeme opatrně akceptovat, u běžců 
vytrvalců už ani s největší opatrností. Tam se podíl práce s činkou, je-li vůbec jaký, pohybuje 
na celkovém tréninkovém zatížení max. v jednotkách procentních bodů, spíše jejich zlomků. 
Pokud bychom problematiku zúžili pouze na trénink rozvoje silových  
schopností, stále nepůjde o dominantní záležitost.      
Pozor u členění metod: v zásadě metody vytrvalostního tréninku rozdělujeme na souvislé a 
intervalové. Do souvislých metod pak patří souvislé rovnoměrné zatížení, střídavé, fartlek atd. 
V tomto kontextu pojem fartlekový běh lze vyjádřit jednoduše fartlek, pokud tedy 
nepřistoupím na tvrzení různých serverů, věnujících se běhu pro zdraví či kondičnímu běhu, 
že fartlekový běh zahrnuje nejen běh se změnou intenzity (tempa), ale také zahrnuje běh po 
různých druzích povrchů či dokonce běh do kopce. Což je devalvace původního pojmu 
fartlek. 
 
Otázky: 
Proč se autor domnívá, že by bylo vhodné zvýšit v silovém tréninku biatlonistů v přípravném 
období podíl metody maximálních úsilí a metody brzdivé?  
Autor uvádí, že „struktura sportovního výkonu je obecně dána více méně stabilním 
komplexem faktorů, které se vzájemně ovlivňují, spolupůsobí, ohraničují, vylučují anebo 
kompenzují“. Mohl by uvést faktor, který je vyloučen a který kompenzován ve struktuře 
výkonu v biatlonu?  
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
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