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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je vzhledem ke covid situaci  a omezenému přístupu na sportoviště velice aktuální, je 
však pravděpodobné, že tato situace významně změnila původní autorův záměr. Autor popisuje 
svůj tréninkový plán atletického charakteru a tréninkový plán všestranného kondičního 
charakteru u osoby blízké. Zároveň se pouští i do tematiky výživy. Vhodnost jejího zařazení 
v obsahu práce je vzhledem k názvu bakalářské práce sporné. Autor jistě vychází z poznatků, že 
vše je spojeno se vším a proto i téma výživy zařadil do práce jako neoddělitelnou součást kondice, 
byť tomu název práce ani výsledková část neodpovídá.  
 
Obsah autor nedělí na teoretickou a praktickou část, poměr práce je nevyvážený, ovšem autor na 
tuto skutečnost sám upozorňuje a to že cílem manuálu není, aby byl obsáhlý, nýbrž jeho tvorbě 
předchází studium obsáhlé odborné literatury. 
 
Autor uvádí velice obsáhle a nestrukturovaně hlavní a vedlejší cíl práce a úkoly práce.  
 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s 
literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
 
Autor používá číselnou citaci v textu. Čerpá z 22 zdrojů. Dobré by bylo oddělení elektronických 
zdrojů, kterých byla více než polovina. Cizojazyčné zdroje byly  3. Autor také hojně čerpá 
z bakalářských a  diplomových prací a vybírá novější publikace.  
 
V teoretické části práce se občas vyskytují nesrovnalosti v textu, či citace, u kterých není jasný 
záměr, proč jsou uvedeny a co se citací sleduje např. str 14 „Kalistenika je druhořadou volbou, 
lacinou formou kruhového tréninku..atd“ 
 
Na str.29 autor ne zcela výstižně definuje sacharidy. Z přiložené tabulky vyplývá, že nejvhodnějším 
typem sacharidu je cukr a sladkosti a zároveň autor popisuje, že díky sacharidům je možné 
provádět trénink v delším časovém horizontu. Snaží se být stručný, ovšem především v této 
kapitole nezmínil mnoho souvislostí, které jsou zásadní pro pochopení fungování sacharidů ve 
spojitosti s tréninkem. Spíše než tabulku s gramáží sacharidů v potravinách by prospělo vysvětlení 
Glykemického indexu potravin a vysvětlení zařazení jednotlivých typů sacharidů před a po 
tréninku. Takto není úplně jasné, proč je celá kapitola zařazena.  
Tvrzení ze strany 30 „…v poslední době se v komunitě fitness hojně užívají ořechy….“ Není zcela 
přesné. Ořechy mají prokazatelně jasné zastoupení tzv. zdravých tuků a jejich užívání není 
omezeno pouze na komunitu fitness. 
 
Na straně 33 autor velice zjednodušeně popisuje nastavení redukčního plánu. Pravděpodobně 
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vinou překlepu nedávají některé formulace smysl „snížení výdeje  místo zvýšení apod.“ 
Problematika redukce je mnohem složitější a obsáhlejší a nelze ji takto zevšeobecnit na přesných 
číslech pro každého, nýbrž je třeba individualizovat a přihlédnout k mnoha dalším  faktorům. U 
příkladu jídelníčku na straně 34 chybí vzhledem k souvislostem řešeným výše velikosti porcí. 
Složení se jeví jako vhodné se zastoupením všech potřebných makronutrientů. 
 
 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autor hypotézy neuvádí z důvodu specifičnosti situace, která nastala poprvé.  Neuvádí ani 
výzkumné otázky. 
        

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Konkrétní metody autor neuvádí. Jedná se o rešerši literatury a čerpání z vlastních letitých 
zkušeností s kondičním tréninkem.  

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statistické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, 

tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Není zcela jasné, zda kapitola 7 použitá cvičení patří již do výsledkové části jako tvorba autora, či 
do teoretické části práce. Částečně zde chybí, odkud autor čerpal. Části o posilování zad a 
především břišních svalů nejsou vzhledem k novodobým poznatkům správné. Jedná se zejména o 
posilování břicha, kde autor jako hlavní cviky uvádí zkracovačky, sklapovačky  apod. Cílem silného 
trupu je udržet tělo v napřímení. Převaha cviků by tedy měla být prováděna v napřímení, nikoliv 
flexi (viz. např. DNS prof. Koláře atd.). Na straně 40. autor uvádí jako nejvyužívanější kalanetické 
cviky výskoky na bednu, angličáky, skoky do stran, či přeskoky lavičky. To vše je v rozporu 
s tvrzením ze str.23, kde autor cituje Blahušovou (1991): „Při tomto typu cvičení se neskáče, nehopsá, 

nedělají se žádné trhavé pohyby. Vždy se zdůrazňují drobné, jemné, přesné pohyby, dělané velmi pomalu, jako 
„zpomalený film“. 

 
Autorem vybrané cviky pro první trénink všeobecného tréninkového manuálu pro širokou 
veřejnost pro netrénované jedince nejsou zcela vhodné (zejména trh, výskoky s přitažením kolen, 
sed-leh apod. – str.44. Druhý den rovněž zařazení sprintů pro veřejnost, která není na podobnou 
zátěž zvyklá a nemá několik měsíců naběhanou obecnou vytrvalost, postrádá smysl a je zde 
zvýšené riziko zranění!! Další den trénink rychlostní vytrvalosti opět nedává smysl pro širokou 
veřejnost natož pak začátečníky. Z toho vyplývá, že nelze vytvářet všeobecné kondiční manuály, 
když neznáme cílovou skupinu a historii sportovní aktivity cvičence. V práci bohužel není jasně 
specifikována. V závěrech autor podotýká, že se jedná o plán pro všechny kategorie. Člověk z řad 
široké veřejnosti, který nedělal atletiku či jiný sport, kdy pravidelně trénoval běh, nemůže 
trénovat téměř denně , či dokonce dvoufázově a zaměřovat se na trénink rychlosti či RV 
(rychlostní vytrvalosti) bez předchozího objemového tréninku. Složení čtvrtečního kruhového 
tréninku je opět nevyvážené, chybí cvičení hlubokého stabilizačního systému, je zde nadužívání 
problematických cviků jako zkracovačky, sklapovačky, trh a další cviky náročné na techniku, jež 
mohou začátečníkovi spíše uškodit. Následující den jsou opět běžecké úseky, které však jsou již 
v nižší intenzitě. Po aplikaci tohoto prvního týdne na začátečníka, ale i širokou veřejnost, která 
rekreačně sportuje, můžeme očekávat, že jedinec v tomto tréninku dlouho nevydrží. 6 takovýchto 
tréninků týdně bez předchozí přípravy není optimální. V podobném duchu celý tréninkový 
manuál pokračuje včetně navyšování druhých fází tréninku. Autor zmiňuje možnost obměny 
cviků, avšak cviky již neuvádí. Rovněž sladění s osobním a pracovním životem bude značně 
komplikované. Pro širokou veřejnost je třeba zohlednit i časové možnosti, aby byl plán 
dlouhodobě udržitelný. Jedinou udávanou kompenzací je 30min.klus, nikoliv však kompenzační 
cvičení a rozvoj flexibility. Chybí věková specifikace, pro koho jsou manuály určeny. Zařazení 
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kapitoly o výživě je vzhledem k cílům, úkolům a následné praktické části i nadbytečné, byť 
dodržování zásad správné výživy je se sportem úzce spjato.  
 
V kapitole Diskuze autor pouze stručně shrnuje klady  a zápory své práce.  
 

 
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl  a 

hypotézy), přínos a využití výsledků.  
V závěrech autor zmiňuje ověření efektivity manuálů u sebe na základě svých úspěchů na MČR a 
u osoby blízké na základě odolnosti vůči nemocem a narůstající fyzické kondici, což však není 
potvrzeno žádnými kondičními testy a není tak toto tvrzení prokazatelné. I přesto, že manuál byl 
vytvořen pro veřejnost, byly zde zařazeny náročné cviky a cviky, kde bylo třeba použít činky či osy, 
což v dané době nebylo úplně možné. Tato práce prokázala, že vytváření všeobecných manuálů 
bez znalosti cílové skupiny je problematické a může být nežádoucí. Autor zakončuje práci slovy, že 
se touto prací podařilo vytvořit efektivní tréninkový manuál pro všechny kategorie, což zásadně 
neodpovídá náplni v manuálu. 

 
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 

rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
 
V textu se občas vyskytují nesrozumitelné věty pravděpodobně vlivem překlepů např. str. 25 
„….kvalitně sestaveným tréninkovým plánem a jídelníčku…“ apod., 
Chybí citace podkapitol Rozcvičení a Atletická abeceda.  
Práce má spíše popisný charakter, není zcela jasné, kdy se jedná o rešerši a kdy již o vlastní 
tvorbu. Vzhledem k typu práce autor využil malý počet zdrojů.  
 
 
 
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 
informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Je zřejmé, že práce byla ovlivněna covid situací a mohla vypadat jinak. Práce by si vyžadovala lepší 
prokazatelnost, testovatelnost výsledků. Dva probandi jsou velice málo. Obsah práce není jasně 
strukturován. Je určen jen hlavní a vedlejší cíl práce, metody práce nejsou jasně popsány. Chybí 
výzkumné otázky. Diskuze je jen stručný souhrn, autor zde vůbec nepracuje s jinou literaturou. 
Výsledky práce jsou u všeobecného kondičního manuálu postaveny na netestovatelných 
faktorech. Manuály jsou dle autora pro všechny kategorie – v tomto případě je skladba zejména 
všeobecného manuálu velmi nevhodná a pro některé věkové kategorie a pro začátečníky dokonce 
nebezpečná. Zařazené posilovací cviky by si žádaly obrázky pro lepší pochopení. Práce má 
charakter spíše seminární popisné práce, nežli bakalářské. 
 

Práci i přesto doporučuji k obhajobě.    
 
Návrh klasifikace:  
 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
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1. Upřesněte tvrzení ze str.29, kde uvádíte, že díky sacharidům je možné provádět tréninky 

v delším časovém rozmezí. Buďte konkrétní – na jak dlouho vám vydrží sacharidy (uveďte 
typy a upřesněte GI potravin a vliv typu sacharidu na typ výkonu).  

2. Upřesněte tvrzení ze str.35 – protažení v přípravě organismu na zátěž má za úkol mimo jiné 
rychlejší regeneraci svalů. Uveďte studii, která toto dokazuje. 

3. Jaký typ rozcvičení upřednostňujeme na začátku tréninku a jaký na konci a proč?  
4. Jaký smysl má zařazení tréninku rychlosti pro netrénované jedince ve všeobecném 

kondičním manuálu? Jaká mohou být rizika? 
5. Popište zdravotní aspekty posilování břicha pomocí sklapovaček a sed-lehů. 

 
 
 
 
Datum:                        Podpis: 
         Mgr. Lucie Kainová 


