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Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra atletiky 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Jméno posluchače Tereza Lenzová 

Téma práce Regenerační procedury v rámci kondiční přípravy 

Cíl práce 
Porovnání vlivu chladové vodní procedury na rychlostně 

vytrvalostní aktivitu u elitních fotbalistů.   
Vedoucí bakalářské práce PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 

Oponent bakalářské práce PhDr. Dušan Blažek, Ph.D. 
 

Náročnost práce na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

Teoretické znalosti X   

Praktické zkušenosti X   

Podkladové materiály, vstupní data a jejich zpracování X   
 

 

Kritéria hodnocení práce 
Známka 

1 2 3 4 

Název práce   X  

Téma práce a její aktuálnost X    

Teoretická fundovanost autora  X   

Formulace cílů práce   X  

Adekvátnost použitých metod X    

Celkový postup řešení X    

Práce s daty a informacemi  X   

Hloubka provedené analýzy  X   

Členění a logická stavba práce    X 

Práce s odbornou literaturou  X   

Formální úprava práce (text, grafy 

tabulky) 
X    

Stylistická úroveň  X   

Přesnost formulací a práce s odborným 

jazykem 
  X  

Splnění cílů práce   X  

Závěry práce a její formulace   X  

Odborný přínos práce a její praktické 

využití 
 X   

 

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:  X 

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Bakalářská práce je nadprůměrně náročná na teoretické, praktické a podkladové zpracování. Od 

toho se bohužel odvíjí i její výsledné zpracování. Studentka řeší velmi aktuální téma týkající se 

regenerace formou chladové terapie, pro jehož zpracování bylo nutno nastudovat značné množství 
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odborné literatury.  Formulace cílů práce je velmi obsáhlá a nejasná. Práce obsahuje adekvátní 

metody a postupy pro realizaci experimentu, nicméně jejich popis a realizace je značně diskutabilní.  

 

Doporučený rozsah bakalářské práce je 40 – 60 normostran, s počtem 79 stran textu se bakalářská 

práce stává rozsáhlá, unikající od stěžejních bodů práce, se snahou o kompenzaci v kapitolách 

tematicky podřadného charakteru. Práce začíná nelogickou prezentací devíti studií, jejichž rozbor a 

srovnání výsledků by byl žádoucí v diskuzi. Při názvu „regenerační procedury v rámci kondiční 

přípravy“ není žádoucí aby se 23 stran teoretických východisek zabývalo popisem výkonu ve 

fotbalu. Naopak práce postrádá hloubkovou analýzu možností regenerace, které jsou po rozsáhlém 

členění s výjimkou vodních procedur zastoupeny dohromady v míře 2 normostran.  

 

Výzkumná část práce se skládá z cílů práce, úkolů, hypotéz, metodiky a výsledků. Metodika 

výzkumu, výsledky a použité metody se chaoticky prolínají a nesplňují parametry vědecké práce. 

Výzkumný soubor je poté rozdělen na dvě experimentální skupiny, obsahujíc základní údaje 

probandů, které jsou zbytečně rozváděny a prezentovány jak v grafu, tak v tabulce.  Za značnou 

chybu v průběhu experimentu lze rovněž považovat nenaměření výchozích před-zátěžových hodnot 

v rámci měření hodnot úrovně laktátu a glukózy. Absencí výchozí hladiny pro krevní glukózu a 

umožněním konzumace potravin se stávají její výsledky nepoužitelné a neměly by být v odborné 

práci vůbec prezentovány.   

 

  Otázky k obhajobě:  

 

  1. Jaká je klidová hodnota laktátu, jaký byl laktát probandů po rozcvičení a jakým 

způsobem mohla ovlivnit tato skutečnost Vaše měření? 

 

 2. Odůvodněte výběr parametrů chladové terapie a potencionální rozdílnost v zahájení 

terapie v 1. a 15. minutě po výkonu? 

 

 3. Jakým způsobem ovlivnila motivace výsledky měření?  

 

  Práce je doporučena k obhajobě 

 

Navržený klasifikační stupeň:  2-  

 

 

 

          

Oponent bakalářské práce:  

Jméno, tituly: PhDr. Dušan Blažek, Ph.D.  
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V Praze dne: 12.6. 2022   


