
Čáp Ondřej – Ovlivnění rychlosti střelby ve fotbale 

Oponentský posudek diplomové práce 

 

Autor sepsal velmi diplomovou práci velkého stránkového objemu, práci by slušelo drobné zeštíhlení 

a více se držet klíčových témat. Práci považuji za velmi přínosnou, byť v jistých pasážích je její kvalita 

průměrná. Doporučuji práci podstoupit k obhajobě. Diplomová práce je dle systému Turnitin ve 30% 

shodě s bakalářskou prací téhož diplomanta. Značná shoda nastává v teoretické části. 

Teoretická část má vynikající úvod, poté však teoretická část je tvořena převážně informacemi 

z domácích pramenů a ve zbytečném objemu. Navíc některé informace staršího data jsou již 

překonané (např. na str. 29 dělení na tonické a fyzické svaly; klasifikace vytrvalostních schopností na 

str. 40.). Která brankářská cvičení mají charakter rychlostní vytrvalosti? V kapitole u rychlostních 

schopností jsou popisovány kognitivní složky agility, doporučuji autorovi ujasnit si odborné pojmy. 

Kapitoly o vytrvalosti a flexibilitě považuji za nadbytečné. V kapitole 4.3. je opět používána velmi 

stará literatura, fotbal se za posledních 30 let velmi posunul. U kinematické analýzy kopu bych 

očekával určitý nadhled autora a ne uvádění úhlů v setinách stupňů.  

Výzkumná část začíná hypotézami, které nedávají smysl. Pokud nějaký tréninkový program vytvářím, 

očekávám, že vyvolá nějaké měřitelné změny. Hypotézy jsou postaveny tak, že se navzájem vyvrací. 

Metodická část je popsána precizně. Za velký přínos považuji kapitoly ke statistickému zpracování, 

které by mohly sloužit jako příklady do učebnice statistiky pro studenty FTVS. V kapitole diskuse autor 

komentuje výsledky a uznává, že by bylo zapotřebí delší pohybové intervence. Nedostatek je uvádění 

přehledu literatury (str. 102 a 103), který měl být primárně v teoretické části. Závěr práce má 

charakter souhrnu (duplikace s abstraktem). V kapitole přínos pro praxi bych doporučil držet se 

zjištěných výsledků a nikoliv domněnek autora, že pohybový program byl účinný. 

 

Otázky pro obhajobu: 

Jak rozlišuje současná kineziologie tonické a fyzické svaly a uveďte příklad na konkrétním pohybu? 

Které brankářská cvičení mají charakter rychlostní vytrvalosti? 

 

V Praze 9. 6. 2020       Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 


