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Diplomová práce Michala Štohanzla „ Možnosti zvýšení efektivity stimulace silových 
schopností prostřednictvím cvičením na stabilizační systém“  
 
   Autor diplomové práce si zvolil náročné téma na zpracování a dokázal ho dle svých 
možností zvládnout a rozpracovat. Oceňuji osobní přístup při realizaci úkolů práce.  
   Předložená DP přesahuje svým rozsahem 65 str. běžnou normu. V seznamu literatury je 
uvedeno 59 titulů od domácích a zahraničních autorů. Autoři jsou v textu řádně citováni i 
když u některých  autorů by citace měla být doplněna konkrétní stránkou. Text  je doplněn 
názornými obrázky (10), tabulkami (9) a grafy ( 2) a bohatou přílohou se 44 nákresy a s 
popisy tréninkových jednotek. 
   Teoretická část práce je pro vzhled do problematiky dobře zpracována a svědčí o autorově 
odborné přípravě. Vysoce hodnotím práci s literaturou!  
   Z metodologického hlediska zvolil experiment a uplatnil testování  4 cviků v dynamickém a 
statickém režimu. Samostatně prováděl testování i realizaci programu trén. jednotek. V délce 
trvání 3 měsíců vytvořil  pro každou skupinu (experimentální a kontrolní) 22 trén. jednotek. U 
experimentální skupiny byly cviky zaměřeny na stimulaci hlubokého stabilizačního systému. 
   Námitku mám k nepřesné a neobratné formulaci  cíle... cituji: „Ověření účinnosti cvičení na 
stabilizační systém pro stimulaci sil. schopností a provést hodnocení úrovně statické a 
dynamické síly“. Proč jste nehodnotil a neověřoval u probandů  účinnost posil. cviků na 
stabilizační systém? Dále bych uvítala přesnější formulaci (doplnila bych autora) k 
 hodnocení  úrovně statické a dynamické síly. Který z uvedený autorů v podkap. 4.2. by  
formulaci cíle zpřesnil tak aby odpovídala vašim výsledkům práce – testovaným cviků (s 
vysokým počtem opakování) a  zaměřením 22 tréninkových jednotek (kruhovou metodou)?  
  Totéž platí i u formulace hypotézy. Proč u ní uvádíte množné číslo, když se jedná „o jednu“ 
hypotézu práce?  Ve výsledcích jste použil testovaného profilu (dřepu, benčpresu). Jak jste 
diagnostikoval, určil u těchto cviků při vstupním testování a pak i v trén. jednotkách 
přiměřený trén. stimul pro adaptaci svalstva. Jinými slovy jak jste prováděl test individuálního 
výkonnostního potenciálu. Od koho jste čerpal metodotvorné činitele kruhové metody. 
Pro obhajobu bych žádala objasnit výše uvedené připomínky! 
Dále reagujte na neobratnou formulaci na str.60 poslední odstavec...co víc ovlivní výsledky 
zábava  nebo..... 
Vysvětlete tvrzení na str.38...Aquahit je rehabilitační pomůcka... 
Jisté námitky lze vyslovit  k terminologickému popisu cviků a k výrazům (např.kruháček) 
u tréninkových jednotek viz. přílohy. Při čtení DP mne rušilo špatné skloňování (na str. 
24,45,35). 
   I přes zmíněné připomínky si cením zpracování práce, kde jste prokázal dostatek tvůrčího 
přístupu a upozornil jste na význam hlubokého stabilizačního systému při posilování. 
   Doporučuji DP k obhajobě. 
Otázka do odborné rozpravy: Objasněte rozdíl mezi kondičními, vytrvalostně zpevňujícími 
a cíleně vyrovnávacími cvičeními. 
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