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Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   +  

logická stavba práce  +   

práce s českou literaturou včetně citací +    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
   + 

adekvátnost použitých metod  +   

hloubka provedené analýzy   +  

stylistická úroveň   +  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  +  

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

 

Otázky k obhajobě:  

1. Co podle autora znamená „ztuhnutí“ svalu? 

2. Jaký význam přináší sauna při odstraňování otoků? 

3. Jak lze sledovat účinky adrenalinu a acetylcholinu na organismus při masáži? 

4. Jaký je hlavní význam statického strečinku po intenzivní zátěži? 

 

 

K práci mám následující připomínky:  

 Některá tvrzení či termíny jsou až příliš všeobecné (viz str. 15 aerobní a anaerobní únava) a 

zasloužili by si ve vztahu k praktické části větší hloubku pozornosti. 

 Nejsem si jistý, zdali sauna je správným řešením pro odbourávání otoků (viz str. 23). 

 Pro polarium lépe užívat odborný termín – kryoterapie. 

 Postrádám větší objektivitu při výběru vhodných typů regeneračních procedur pro fotbal. 

Autor uvádí, že výběr se mimo jiné odvíjel od názorů jednotlivých autorů, avšak v práci 

registruji absenci tvrzení různých autorů o vhodnosti některých regeneračních procedur ve 

fotbale. 

 V práci registruji větší množství pravopisných chyb. 

 

  



Navržený klasifikační stupeň: 2-3 

 

 

Závěr oponentského posudku: Práci hodnotím jako adekvátní a doporučuji k obhajobě. Velmi 

obsáhle je rozpracována rešeršní část týkající se výčtu regeneračních procedur ve sportu. 

V praktické části však postrádám sebemenší informace o vhodnosti různých procedur pro sportovní 

odvětví fotbal. 

 

 

V Praze dne: 7. 5. 2012       Mgr. Jakub Kokštejn 

 


