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doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. Katedra gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave 

 

Posudok  

dizertačnej práce Mgr. Kláry Kovaříkovej   

VLIV INTERVENČNÍHO PROGRAMU AEROBICS BODY EXPRESS NA 

SVALOVOU SÍLU  

Aktuálnosť predkladanej práce: 

V súčasnosti, keď neustále rezonuje potreba pravidelnej pohybovej aktivity, sú čoraz 

častejšie vytvárané a tiež výskumne overované intervenčné programy, ktoré môžu byť 

atraktívne pre rôzne skupiny populácie. K riešeniu tohto problému prispieva aj 

predložená dizertačná práca, ktorá rieši problematiku špecifického druhu aerobiku so 

zameraním na rozvoj vytrvalostnej, dynamickej a výbušnej sily v skupine študentov VŠ. 

Autorka prostredníctvom kvázi experimentu overuje účinnosť posilňovacieho programu 

„ABE“ aplikovaného počas semestrálnej výuky 1x týždenne a analyzuje jeho vplyv na 

vybrané druhy sily v rámci troch svalových skupín. I keď v oblasti aerobiku boli 

realizované viaceré výskumy, svalovej sile z hľadiska zlepšenia kvality zdravotne 

orientovanej zdatnosti sa v nich nevenovala veľká pozornosť. Aj z tohto dôvodu 

považujem tému práce za zaujímavú a aktuálnu.  

Zvolená grafická úprava práce je primeraná. Obsah dizertačnej práce je štandardne 

štruktúrovaný a rozvrhnutý do jednotlivých kapitol. Predkladaná dizertačná práca spĺňa 

tak všetky náležitosti a požiadavky kladené na tento druh vedeckého spisu. 

Autorka rozpracovala skúmanú problematiku na 180 stranách, vrátane bibliografických 

odkazov, zoznamu obrázkov/tabuliek a príloh. V dizertačnej práci je uvedený vcelku 

rozsiahly zoznam odbornej literatúry, z ktorej sú vybrané poznatky podporujúce 

teoretické východiská práce. Literárny rešerš zahrň́a 152 zdrojov s primeraným podielom 

domácich, zahraničných, knižných, časopiseckých a internetových prác, časovo a 

obsahovo vhodných. Analýza konkrétnych javov je prehľadná, nemožno uprieť dobrú 

orientáciu autorky v problematike. Niektoré kapitoly považujem však za nie úplne 

vhodné z pohľadu témy práce (napr. kapitola 2.5.1, 2.5.2), navyše sú viac učebnicového 

charakteru.   

Cieľ:  

Cieľ  výskumu, vyplývajúci z názvu práce je formulovaný jasne. Autorka zvolila jednu 

nulovú hypotézu a následne 5 hypotéz, ktoré ďalej vo svojej štúdii potvrdzuje, resp. 

zamieta. 
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Metodika výskumu a spracovania: 

Účinky intervenčného programu boli overované prostredníctvom kvázi experimentu v 

priebehu troch po sebe idúcich rokoch na VŠTVS Palestra. Výskumný súbor tvorili 

študenti 2. ročníka bez genderového rozdelenia v celkovom počte 95, z nich 20 

predstavovalo kontrolu. Práve typ takéhoto výskumu možno považovať za trochu 

problematický, na druhej strane chápem náročnosť randomizovaného pedagogického 

experimentu v podmienkach školského prostredia. Úroveň motorických testov bola 

posudzovaná pre-testom a post-testom. Metodika výskumu je zodpovedajúcim spôsobom 

popísaná. Prijala by som však doplňujúce informácie k jednotlivým experimentálnym 

podnetom (napr. zvolené metódy organizácie, ukazovatele zaťaženia ako sú intenzita, 

objem, resp. počet opakovaní jednotlivých cvičení či blokov i.). Metódy spracovania a 

vyhodnocovania výskumných údajov sú zvolené vhodne.  

V tejto časti žiadam tiež vysvetliť: 

 Kto vykonával testovanie probandov zaradených do štúdie? 

 Kto vytvoril a realizoval intervenčný program?  

 Bol obsah jednotlivých hodín intervenčného programu v jeho priebehu štandardný 

alebo sa menil? 

 

Dosiahnuté výsledky, diskusia, záver: 

Výsledky tvoria kompaktnú časť, členenú do štyroch podkapitol, Autorka na 43 stranách 

podrobne prezentuje a interpretuje získané poznatky štatistickým spracovaním. Výsledky 

sú vhodne doplnené grafmi a tabuľkami. V následnej päťstranovej diskusii dizertantka 

analyzuje svoje výsledky, uplatňujúc odborné poznatky, pričom využíva ďalšie citácie. 

Záver práce patrí sumarizácii výskumu vo vzťahu k cieľu a jednotlivým predpokladom 

výskumného sledovania. Chýbajú však závery pre vedný odbor a prax, čím by sa ešte 

viac podčiarkol význam práce. 

Formálna stránka: 

V predkladanej práci sa nevyskytujú podľa mojich znalostí výrazné štylistické ani 

gramatické nedostatky, je písaná kultivovaným jazykom a zrozumiteľne. Zvolená 

grafická úprava je primeraná, práca z tohto pohľadu spĺňa kritériá.  Napriek tomu sa v nej 

vyskytli niektoré nedostatky: 

 v kapitole 4 Metodika trochu zmätočne pôsobí použitie budúceho času, inokedy 

zas minulého času 

 vhodné by bolo zaradenie popisu aspoň niekoľkých ukážkových hodín 

intervenčného programu 
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Uvedené pripomienky ani otázky nesmerujú k pochybnostiam o výsledkoch predloženej 

dizertačnej práce, ale sú cielené ako podklad pre úvod do diskusie pri jej vlastnej 

obhajobe.  

   

Záver: 

Dizertantka vo svojej práci splnila stanovené ciele a rozšírila poznatky o vplyve 

aplikovania  intervenčného programu AEROBICS BODY EXPRESS na svalovú silu 

v špecifickej skupine vysokoškolákov. 

Za pozitíva práce považujem osobnú zainteresovanosť doktorandky pri realizácii 

experimentálneho činiteľa, ako aj určitú jedinečnosť zvolenej témy, ktorá v našich 

podmienkach nebola ešte takto  skúmaná. Výskumom nepotvrdené niektoré javy nemusia 

byť považované za negatíva práce. 

Na základe zváženia a posúdenia kladov a záporov predloženého spisu hodnotím prácu 

Mgr. Kláry Kovaříkovej za prínosnú pre teóriu a prax vied o športe. Študentka 

preukázala, že má odborné vedomosti, dostatok metodickej zručnosti a skúsenosti pre 

samostatnú vedeckú prácu. Dokázala, že má schopnosti pre tvorivú činnosť, realizáciu 

výskumnej štúdie a interpretáciu zistených výsledkov. Na základe uvedených skutočností 

odporúčam, aby bol Mgr. Kláre Kovaříkovej v zmysle príslušných predpisov po úspešnej 

obhajobe udelená vedecká hodnosť Philosophiae doctor (Ph.D.)  

 

 

        
V Bratislave, dňa 11.8.2019        doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD. 

 

 


