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Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 

Adekvátnost/současnost tématu X    

Kvalita formulace výzkumného cíle/problému  X   

Adekvátnost použitých metod   X  

Splnění cílů práce  X   

Přínos závěrů práce pro obor  X   

Práce s odbornou literaturou   X  

Interpretace získaných výsledků   X  

Formální a stylistická úroveň   X   

Vedoucí práce: Hodnocení úrovně spolupráce     

 

☒ Práce je teoretickou literární rešerší 

☐ Práce obsahuje vlastní empirické výsledky 

 

 

Slovní hodnocení: 

Téma práce (předmět rešerše, cíle empirického výzkumu) 

 

Cílem práce bylo představit možné benefity zařazení úpolů do tréninku fotbalistů. Toto 

téma je celkem aktuální, byť těžko uchopitelné, protože v současné době neexistuje 

výzkum, který by tento efekt popsal. Autor se tedy musel opřít o známé benefity úpolů a 

jejich přínos do fotbalu dedukovat. Literární rešerše, není dostatečná. Autor již v abstraktu 

v metodách popisuje, že byla použita „zevrubná rešerše“, avšak v práci postrádám výsledky 

konkrétních studií, popisující efekt úpolů např. na rychlost reakce, pohyblivost, atd. O vlivu 

juda na motorické schopnosti není v práci ani zmínka. Stejně tak studie zabývající se 

vlivem úpolů na psychiku jedince.  

   

Dalším cílem bylo představit známé sportovce, kteří využívají úpolů v tréninkové přípravě. 

Zdůvodnění výběru a počtu těchto sportovců chybí. Cílem praktické části bylo sestavení 6 

úpolových cvičení na základě vzniklého teoretického základu. Výběr cvičení však 

s teoretickým základem moc nesouvisí, neboť si autor nevybudoval dostatečné teoretické 

podklady, aby existenci takových cvičení relevantně obhájil. Tato praktická část práce 

nesouvisí s názvem práce.  

 

 

 

 

☐ školitelský posudek 

☒ oponentský posudek 
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Struktura (členění práce) 

 

Práce je členěna nezvykle na 2 kapitoly. V první teoretické části autor stručně popisuje 

fotbal a faktory výkonu, úpoly a systém dělení, dále potom cíle a metody práce. Pod stejnou 

kapitolou následuje popis soubojů ve fotbale a účinků úpolů na fotbal. Druhá kapitola je 

praktická část, ve které autor navrhuje 6 úpolových cvičení vhodných do fotbalu. Následuje 

diskuse. Závěr není součástí žádné kapitoly. 

 

Práce je v celkovém rozsahu 48 stran včetně obrazové dokumentace. Seznam literatury, 

hlavní listy a přílohy z toho tvoří 14 stran.  

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 

Teoretická část práce obsahuje kapitoly, které mají úzký vztah k problematice práce 

samotné. Práce cituje 42 zdrojů převážně v českém jazyce, autor používá sekundární  

zdroje a některé (převážně internetové) jsou spíše „bulvární“ články, nehodící se do 

akademické práce. Praktická část není zcela postavena na zdrojích z teoretické části, ani 

v diskusi nejsou zdroje moc zmiňovány. Práce se podílí na indexu shody s podobnými 

pracemi z 21% (Turnitin).  

 

Některé zdroje jsou v seznamu literatury ve špatné formě, např. názvy knih se píšou 

kurzívou – u zdrojů BAHR (2008) či PSOTTA (2006) a dalších tomu však není. Dále autor 

používá dvě různé citační normy – BEDŘICH (2006) zřejmě APA a oproti tomu BUZEK 

(1999) zřejmě ISO690. Autor by měl používat pouze jednu normu. Některé elektronické 

zdroje však nejsou citovány dle ani jedné z uvedených norem.  

 

Na str. 20 první citace v textu – není jasné, k jaké větě se citace vztahuje a není znám autor. 

 

Adekvátnost použitých metod (soubor, nástroje, sběr a zpracování dat): 

 

Postup literární rešerše mohl být lépe popsán, tzv. jakým způsobem došlo k finální selekci 

zahrnutých literárních zdrojů. Bývá zvykem uvést vyhledávací dotaz včetně užití 

Booleovských operátorů – což je nezbytné např. pro replikaci takovéto práce. Výběr a 

množství cviků není dostatečně zdůvodněno vzhledem k rešerši problematiky. 

 

Na str. 26 v kapitole 1.8. Účinky/vliv úpolů na fotbal autor definuje biomechanické účinky, 

které však moc nesouvisejí s fotbalem. Dále uvádí Biologické a sociální účinky – zde by se 

spíše hodil název „psychologické“, a podložit relevantními zdroji. Stejně tak v rámci 

bezpečnostního hlediska autor nerozebírá vliv pádové průpravy na redukci rizika zranění, 

přičemž různé zranění ve fotbale uvádí. Chybí však statistika zranění po pádech.  

 

Na str. 29 autor píše „Je důležité mít silové schopnosti na co nejvyšší úrovni, aby se 

potenciálně předešlo různým zranění a úrazům“. V akademické práci bych spíše očekával 

jiné vyjadřování a detailní popis mechanismu nejčastějšího zranění ve fotbale (např. díky 

vlivu svalové nerovnováhy přední a zadní strany stehna) a jak tomu předejít s odkazem na 

výzkumy v této problematice.  

 

 

 



Strana č.3 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafická úprava, jazyková úroveň) 

 

Práce obsahuje nekvalitní obrazovou dokumentaci, především obr. na str. 29.  

Na použité obrázky není v textu náležitě odkázáno, což je podstatná chyba. Autor 

nejednotně popisuje obrázky – na str. 29 Obrázek 3: oproti tomu na str. 30 Obrázek 4. 

Seznam obrázků je bez uvedení čísla stránky, nelze tedy použít jako seznam.  

 

Jazyková úroveň práce je průměrná, vyskytují se ovšem pasáže, kde je stavba věty poněkud 

nešetrná – pravděpodobně autor překládal anglický text strojově. Některé názvy by si 

zasloužily vysvětlení (např. na str. 12 „bagovky“). Autor u jednotek nepoužívá horní index 

(např. str. 14  ml.min-1.kg-1). V práci se vyskytují drobné překlepy (str. 19 kednó), a další. 

 

Na str. 22 je chybně první odrážka, která nemůže být součástí stejné úrovně následujících 

odrážek. 

 

Některé výroky nedávají smysl, čí nejsou dostatečně vysvětleny. Autor zřejmě jen přebírá 

komerční text: 

- Str. 27 …zakladatel aikidó Morehei Ueshiba uvedl, že pády a kotrmelce v aikido 

jsou prospěšné pro vnitřní orgány. Očekával bych od studenta FTVS vysvětlení 

tohoto tvrzení na základě fyziologie, biomechaniky a anatomie. Je zde i překlep, 

správně křestní jméno je Morihei. 

- Str. 28 …, které používají techniky z období „jutsu“….toto není žádné období, ale 

překlad slova znamená metoda, systém, technika.  

- Str. 30 …Jeho zvládnutí několika různých oborů mu umožnilo vytvořit si vlastní: 

Jeet Kune Do. Zde zřejmě strojový překlad – nejedná se o obory, ale o bojové styly.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení 

 

Autor zpracoval malé množství relevantní literatury a vycházel z komerčních internetových 

zdrojů. Přesto je teoretická práce dobře napsána. Chválím texty věnované definicím útoků 

ve fotbale a výběru pravidel vztahujícím se k možnému pokutování. Toto je kvalitní text, 

dle kterého se může vycházet v budoucí metodice zařazování úpolových cvičení do fotbalu. 

Přímá souvislost mezi autorovo navrženými cvičeními a závěry z literární rešerše je 

bohužel neznámá. Cvičebními pomůckami jsou bez odůvodnění lapy, ovšem všechna 

cvičení se dají provádět blíže specifičtěji do fotbalu, a to bez lap. Tato praktická část práce 

není směrodatná vzhledem k názvu práce.  

 

Stejně tak není jasná metodika výběru a množství sportovců (pouze 2) věnujících se 

bojovým sportům na str. 29. U Kobeho Bryanta neuvádí žádné konkrétní informace (jak 

často zařazoval úpoly, co konkrétně atd.). Uvádí pouze, že ho ovlivnil Bruce Lee se svým 

systémem Jeet Kune Do. Ještě slavnějším hráčem NBA však byl Kareem Abdul Jabbar, 

kterého sám Bruce Lee na začátku 70.let trénoval a o tomto sportovci např. v práci není ani 

zmínka. U Zlatana Ibrahimoviče je v práci už více informací se závěrem, že mu trénink 

taekwonda pomáhá s flexibilitou dolních končetin. Toto jsou však individuality 

s neprokázaným efektem transferu z úpolů do fotbalu. Autor by měl zmiňovat prokázané 

informace typu, že se úpoly zařazují do tréninku fotbalové mládeže a dětí Ajax Amsterdam 

a dle tohoto vzoru už řadu let i v AC Sparta Praha. Autor uvádí jen výroky kondičních 

trenérů Manachasteru United se závěrem, že by se měla trénovat „všestrannost“. Toto není 

přelomové zjištění. 
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V diskusi autor pouze konfrontuje s prací jiného studenta – kdy je vhodné úpoly do 

tréninkové jednotky zařazovat. Chybí zde konstruktivně kritický pohled na další literární 

zdroje. V diskusi chybí zhodnocení  silných či slabých stránek práce.  

Doporučuji hodnocení dobře. 
 

 

Otázky a připomínky k obhajobě:  

 

1) Na základě jakých konkrétních zjištění z odborné literatury navrhujete zmíněné cviky? 

A z jakého důvodu jich navrhujete pouze 6? 

2) Pro jakou věkovou skupinu jsou uvedené cviky? Toto není v práci uvedeno. Práce s 

„přiměřeným odporem“ při používání lapy vyžaduje trochu „dospělejší“ empatie vůči 

soupeři, aby mohl provádět efektivně fotbalová cvičení. 

3) Autorovo názor, že by úpoly mohly pomoci hráčům kategorie U17-U19 vpracovat se 

do „dospělého fotbalu“ není nikterak podložen na důkazech. Proč si toto myslíte? 

V jakých věkových kategoriích se úpoly využívají (tam kde je to systematicky 

začleněno do metodiky tréninku ve fotbalu)? 

 

 

Práce   je   doporučena k obhajobě 
 

 

 

 

 

 

Hodnotitel práce: 

 

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. 

 

V Praze dne: 25.8.2021 

Podpis: 


