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PRÁCE JE DOPORUČENA K OBHAJOBĚ.  
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Studentka Eliška Klučinová svou diplomovou prací navazuje na práci bakářskou. Práce 

je na velmi dobré úrovni a mám k ní připomínky spíše drobného charakteru. 

Obsah teoretické části práce je z velké části shodný s teoretickou částí práce bakalářské. 

Dle mého názoru mohly být jednotlivé kapitoly oproti bakalářské práci zestručněny nebo i 

vynechány (například kapitola 2. 1, ve které jsou prezentovány disciplíny atletického 

sedmiboje), aby měla autorka více prostoru se detailněji zabývat například vícebojařským 

tréninkem ve vrcholové etapě sportovní přípravy, jelikož ve výsledkové části pak analyzuje 

svou sportovní přípravu především právě v tomto období. Tomuto tématu je v teorii 

věnován pouze krátký odstavec (s. 27).  

Ve výsledkové části diplomantka komentuje jednotlivé etapy své atletické kariéry. 

Podrobně pak analyzuje RTC 2013/2014. V kapitole 4. 4, která má název Komparace 

jednotlivých trenérských přístupů, autorka rozebírá, jak se cítila, jaká panovala atmosféra 

nebo jaké měla tréninkové podmínky v jednotlivých tréninkových skupinách, což je 

zajímavé. Nicméně, podle názvu kapitoly jsem předpokládala, že se diplomantka bude 

detailněji zabývat tím, jaký charakter měly jednotlivé oblasti sportovní přípravy pod 

vedením jednotlivých trenérů. I když je tato otázka řešena částečně v další kapitole 4. 4. 2, 

chybí mi závěrečný přehled o přístupech jednotlivých trenérů (proto otázka číslo 1 níže). 

Zaujalo mě, že jsou v práci často komentovány změny tělesné hmotnosti (např. s. 32, 56, 

52, 61), avšak nejsou přehledně uvedeny konkrétní hodnoty tělesné hmotnosti a tělesné 

výšky sledované atletky v průběhu kariéry a vliv těchto změn na její sportovní výkonnost. 

Závěrem je nutné vyzdvihnout, že Eliška Klučinová patří mezi nejlepší české 

vícebojařky, proto je její práce velmi cenná. Trenéři a další odborníci zajímající se o 

atletické víceboje mají díky této diplomové práci možnost nahlédnout nejen do tréninku, ale 

částečně i do soukromého života naší elitní vícebojařky.  

 

Otázky k obhajobě:  

1. Jaký byl charakter sportovní přípravy u jednotlivých trenérů, kteří Vás vedli? Zaměřte se na 

jednotlivé oblasti sportovní přípravy (např. rozdílnosti v technické přípravě u jednotlivých 

trenérů; zaměření kondiční přípravy u jednotlivých trenérů; jak probíhala taktická či 

psychologická příprava u jednotlivých trenérů a tak dále). 

2. Správné stravování je důležitou součástí sportovní přípravy, zejména ve vrcholovém sportu. 

Řešili s vámi jednotliví trenéři Váš jídelníček? V případě, že ano, uveďte jak (konkrétní 

příklady).  
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3. Z práce vyplývá, že jste v průběhu své atletické kariéry byla často zraněná. Čím si 

vysvětlujete Vaši, dalo by se říct, vyšší náchylnost ke zranění pohybového aparátu? Jaké 

byly nejčastější příčiny Vašich zranění?  

Oponent bakalářské práce: Mgr. Linda Komínková 

 

V Praze dne: 12. 1. 2021 Podpis: 


