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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Matěje Macha  
 

Kondiční tréninkový manuál v době karantény 

 
Zcela bezprecedentní situace nastalá v souvislosti s opatřeními proti šíření COVIDu 19 dala 

vzniknout předkládané bakalářské práci. Že se jedná o téma nanejvýš aktuální, není třeba 

zdůrazňovat. Struktura práce je netradiční, nenacházíme zde ani teoretickou, ani výzkumnou 

část. Hlavním cílem si autor uložil „vytvořit efektivní tréninkové manuály pro profesionální 

sportovce a pro veřejnost využitelné v době karantény.“ O dalších cílech a úkolech nás 

informuje v kapitole na s. 10. Její přehlednosti by prospěla strukturalizace a stručnost. 

       Seznam použité literatury a dalších zdrojů není příliš rozsáhlý, ale je poměrně  dobře volený   

Obsahuje množství kvalifikačních prací. Obdobná témata (koronavirus) v nich pochopitelně 

nalézt nelze, ale Mach se zde mohl alespoň poučit o stavbě a struktuře kvalifikační práce. 
Škoda, že nebyla zařazena alespoň krátká kapitola analyzující a porovnávající uvedené zdroje                                                              

       Hypotézy, problémy práce, ani výzkumné otázky nejsou formulovány. Metody práce 

nejsou uvedeny a autor je používá zcela živelně a automaticky.  

       Nejhodnotnější část práce mohly představovat vytvořené „koronavirové“ tréninkové 

manuály uváděné na s. 41-48. Tyto manuály jsou v podstatě výsledky práce, tak jak si je autor 

vytýčil na s.10. Pokud lze atletický zaměřený manuál považovat za celkem zdařilý, je ovšem 

všeobecný manuál svou náročností prakticky nereálný. Navíc si v této kapitole autor místy 

protiřečí. V podstatě nebylo možné tuto kapitolu bez charakteristiky zkoumaného souboru 

úspěšně sestavit. Diskuze je málo obsažná a nepromyšlená. 

       Závěry jsou na s. 50 formulovány nestrukturovaně a poněkud vágně. Svá tvrzení o 

efektivitě a účinnosti manuálů autor opírá o výsledky jedné osoby v každé zkoumané kategorii, 

což celkem pochopitelné nemůže mít faktický význam. Efektivitu předkládaných manuálů tedy 

nelze považovat za prokázanou a ověřenou. 

       Bez výrazných nedostatků je formální stránka celého textu. Ta v podstatě odpovídá 

nárokům, které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. 

        Celkově mohu konstatovat, že bakalářská práce je nesporně  zajímavá. Bohužel autor při 

naplňování cílů práce zůstává někdy stát v polovině cesty. Předkládaný text nemá charakter 

základního výzkumu. Lze jej označit jen jako všeobecné pojednání. Je na něm také patrné, že 

závěrečné kapitoly psal Mach v časové tísni a neměl prostor pro nutné korekce. 
Pokud beru v úvahu výjimečnou situaci, za které práce vznikala, je ji možné po zdařilé obhajobě 

uznat za vyhovující.  

 

Práci s výše uvedenou výhradou doporučuji k obhajobě. 

                                                                                                                                                                                                      

Otázka k obhajobě:   Jak byste postupoval, kdyby vám bylo umožněno napsat práci znovu ?                                   

 

Hodnocení …………. 

 

V Praze, dne 17. 5.  2021                                      PhDr.et PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.   

                                                                                        vedoucí práce 

 


