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doc.Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Kateřina Krejčířová

Gymnastická cvičení jako prevence úrazů u fotbalistů žákovských kategorií

Vytvořit soubor cviků z oblasti motoricko-funkční přípravy a kompenzačních cvičení účelně zaměřených na prevenci úrazu u 
fotbalistů v žákovské kategorii.

64 stran textu
47 lit.pramenů včetně cizojazyčných
47obrázků, 2 tabulky, 1graf

stupeň hodnocení

Studentka se zabývala problematikou využití gymnastických cvičení a jejich fyziologickým účinkem. Svou pozornost zaměřila na 
fotbalisty nacházející se v žákovské kategorii. Práce je logicky členěná do jednotlivých kapitol. Svým rozsahem, jazykovým i 
formálním zpracováním odpovídá nárokům kladeným na posluchače FTVS UK. I když je práce koncipována jako metodický 
materiál doporučila bych zařadit kapitolu Diskuse (studentka by se mohla např. podrobněji vyjádřit k výběru jednotlivých 
cvičení...) Cíl a úkoly jsou jasně formulovány a byly splněny. Studenta korektně citovala použité literární zdroje, metodiku bych 
doporučila rozšířit o deskripci použitých metod a technik zpracování práce. Kladně hodnotím příklady vybraných cvičení z 
oblasti kompenzačních cvičení a motoricko-funkční přípravy, které jsou prezentovány pomocí fotodokumentace s vhodným 
názvoslovným popisem. (objevují se drobné chyby v názvoslovném popisu: stoj rozkročný/roznožmo, úzký/mírný stoj 
rozkročný...) Práce tohoto typu vidím přínosné především pro trenérskou praxi v oblasti volby nových tréninkových prostředků 
a metod.
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VELMI DOBŘE

podpis

OTÁZKY K OBHAJOBĚ:                                                                                                                                                 
1)                                                                                                                                                                               
a) Vyjmenujte a blíže specifikujte obsah a jednotlivé složky motoricko-funkční přípravy.                                                                       
b) Včem spatřujete význam zařazení visové přípravy do tréninku fotbalistů a naopak nevyužíváte zařazení prostředků rotační 
přípravy?                                                                                                                                                                    
2) Zařazujete uvedená cvičení do tréninku fotbalistů v průběhu celého roku nebo jen při trénincích v tělocvičně?                    
3) Charakterizujte pojmy pohybový program a baterie cviků.


