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ŘÍZENÍ TRÉNINKOVÉHO PROCESU (Řízení tréninkového procesu na příkladu kulturistiky) 

 

Diplomant překládá práci na téma: Řízení tréninkového procesu na příkladu kulturistiky. V úvodní 

části shrnuje teoretická východiska k dané problematice, bohužel však bez schopnosti posoudit, co je 

pro další zkoumání a cíle práce podstatné a co nikoliv. Zde spatřují jeden ze základních problémů 

předkládané práce – zcela chybí cíl a konkretizace dílčích cílů. Teoretická část není kvantitativním 

naplněním diplomové práce, její úloha spočívá v definování těch teoretických východisek, která jsou 

nutná pro objektivní posouzení zkoumaného jevu. Šíře citované literatury je velmi chudá, z čehož lze 

vyvozovat nedostatečné teoretický základ diplomanta. Rovněž jazyková úroveň není zcela v souladu 

s tím, co by si diplomová práce zasluhovala, viz „metodika kulturistiky není výplod kabinetních vědců“ 

nebo „i ten nejvíce intenzivní a důsledný trénink vezme za své“.  

Velmi neodborně působí i vlastní výběr metod. Je stanovení VO2max jakkoli výpovědním parametrem 

pro kulturistu? Na jakém přístroji a za jakým podmínek byl test proveden? Zmiňovaná informace 

chybí i u dalších metod: kaliperace, stanovení krevních markerů, antropologické parametry. Z jakého 

důvodů bylo pro posuzování tréninkového zatížení zvoleno stanovení TSH? Je si vůbec diplomant 

vědom, jak je fyziologicky regulován tento hormon a jaké spolupůsobící faktory mohly ovlivnit jeho 

koncentrace? Podobný rozbor postrádám i ve zdůvodnění dalších krevních markerů.  

Diplomant předpokládá, že „intenzifikační“ tréninkové metody vedou k lepším antropometrickým a 

silovým parametrům než „konvenční“ tréninkové metody. Specifikaci intenzifikačním metod se však 

čtenář dozvídá sporadicky, vesměs se jedná o běžné postupu zajišťující variabilitu tréninkového 

stimulu. Čím je tedy dán případný zlepšený tréninkový účinek? Co když by byl soubor tvořen 

z jedinců, pro něž jsou tyto metody zcela familiární?  

Práci chybí kritičnost pramenící zřejmě z nedostatečného teoretického nadhledu. Diplomant by se 

měl lépe seznámit s požadavky na členění práce a používat standardní názvy kapitol např. metody, 

cíle atd.   

K předkládané diplomové práci mám velké výhrady, přesto ji doporučuji postoupit k obhajobě. 

Prosím, aby diplomant během obhajoby reagoval na výtky uvedené v textu oponentského posudku a 

aby dále zodpověděl na otázky níže.   

1. Uvádíte, viz str. 32 a 33, že podmínky pro vyvolání svalové hypertrofie spočívají v dokonalém 

prokrvení svalu na základě jeho vyčerpání. Proč tedy není hypertrofie vyvolána u vytrvalostně 

trénovaných jedinců např. maratónců – i zde dochází k vyčerpání a dokonalému prokrvení svalu? 

2. Myslíte si, že změny krevních markerů byly vzhledem k velikosti souboru a chybě měření 

významné? 

3. Vysvětlete, prosím, tvrzení ze str. 87: … mnohem důležitější to, jak, v jakém pořadí či kombinaci 
sportovec provádí daný cvik, než to kolik a jakých cviků odcvičí. 

 

V Praze 21. 4. 2011        PhDr. Miroslav Petr Ph.D. 


