
Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomová práce (dále DP) Bc. Pavla Řebíčka je vypracována na 60 stranách textu s devíti 

stranami příloh. Obsahuje 31 referenčních odkazů, z toho devět zahraničních. 

Vzhledem k pracnosti experimentální části považuji volbu odkazů za limitní. 

 

Cílem DP byla komparativní analýza vybraných typů fotbalových kopů, kop přímým, vnitřním a 

vnějším nártem, která měla za úkol časově a prostorově charakterizovat zapojování vybraných 

svalů při fotbalových kopech. Následovalo porovnání se specifickými cvičeními s expandérem. 

Komparativní analýza relativního načasování pohybu a činnosti vybraných svalů při fotbalových 

kopech byla provedena pomocí povrchové polyelektromyografické analýzy a analýzy 

kinematické.  

Výsledky práce neukazují na významnou koordinační variabilitu mezi jednotlivými druhy kopů. 

Zato poukazují na značnou koordinační odlišnost od specifického tréninkového prostředku – kopu 

s gumovým expandérem oproti všem třem druhům kopu. 

První jmenovaný fenomén lze vysvětlit tak, že k poloze nohy ve smyslu everze (pronace) – střední 

poloha – inverze (supinace) při jednotlivých druzích kopů dochází v bezooporové fázi švihu bez 

impaktu s míčem. Tudíž není kladen žádný odpor pro nastavení uvedené polohy a zřejmě proto 

nebyly nalezeny věcně významné rozdíly v timingu (tedy v koordinačním schématu) kopu. 

Ovšem toto tvrzení je ryze spekulativní, protože šetření bylo provedeno na čtyřech probandech. 

Takto malý soubor by byl ospravedlnitelný u top hráčů a v rozsahu tohoto souboru lze hovořit 

spíše o čtyřech kazuistikách. Nicméně je to impuls pro kvalitní zpracování serióznějšího 

výzkumu, který by na větším souboru zřejmě dokázal popsat koordinační souvislosti v oblasti 

dolní končetiny, která ovládá polohu nohy.  

Popření jakýchkoliv koordinačních souvislostí kopu s gumovým expandérem s cílovým pohybem 

vyřazuje tento tréninkový prostředek zcela ze sféry specifického tréninku. V tomto případě lze 

hovořit spíše o specifickém tréninku síly, nikoliv však síly výbušné, expanzivní. Průběh odporu 

gumového lana zcela odporuje neurofyziologickému řízení pohybu, kdy kop musí být proveden, 

pokud to správně chápu, proveden především švihem, nikoliv pouhou silou. 

Za velmi dobrou myšlenku považuji určení kritických míst pohybu, kdy diplomant neohraničil 

konec zkoumaného pohybu okamžikem impaktu nohy a míče, ale zkoumá pohyb až do konce 

švihu. Lze zde nalézt souvislosti s hodem, kdy člověk odhodí předmět a očima i celým tělem 

sleduje, jak jeho „prodloužená ruka“ dosáhne cíle. Tento jev u druhu Pan trigloticus, Šimpanz 

učenlivý pozorovatelný není. Hozená slupka od banánu po návštěvníkovi ZOO jej dále nezajímá 

ve smyslu toho, dosáhla-li svého cíle či ne. 

 

Metody DP jsou nastaveny správně. Je velmi kvalitně řešena otázka rozhodujícího nástupu 

svalové aktivace, což je nejkontroverznějším problémem objektivizace koordinačních aspektů 

zkoumaného pohybu. 

 

Za velké negativum DP musím zmínit chudou výtěžnost z experimentálního typu výzkumu. 

Diskuze k výsledkům je velice chabá a je škoda, že diplomant neprostudoval více relevantní 

zdroje, se kterými by mohl polemizovat. 

Formální stránka DP je zpracována poměrně dobře, drobné překlepy považuji za marginální 

záležitost. Nejsem spokojen s obrazovou dokumentací, kdy při rozlišení kamery – snímek *sec-1 

vzniká při švihové práci dolní končetiny pouze nečitelný obraz popisované diferencované polohy. 

 

Otázky pro diplomanta: 

Lze při kopu nártem měnit po nápřahu druh odkopu ve smyslu vnitřní, střední, vnitřní (jedná se 

z hlediska CNS o předprogramovatelnou formu pohybu)? 

Jaké didaktické závěry by diplomant přijal, kdyby na předcházející otázku odpověděl kladně? 

 



Závěr: 

DP splňuje formální a limitně i obsahová kritéria kladené na tento typ kvalifikační práce. Dle 

mého soudu by tato práce byla bezproblémově přijata na regionálních univerzitách a byla by 

hodnocena minimálně známkou velmi dobře. Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje selekce mezi 

absolventy jednotlivých univerzit, na kterých se studuje tělesná výchova a sport, doporučuji 

diplomovou práci Bc. Pavla Řebíčka k obhajobě a v případě úspěšné ústní obhajoby včetně 

odpovědí na výhrady oponenta navrhuji známku dobře. 
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