
Šimánek, J. Analýza tréninkového zatížení běžce na 400 metrů překážek 
vrcholné úrovně. 
(posudek oponenta) 
 
      Cílem práce bylo zjistit  vliv  obecných a specifických tréninkových ukazatelů na výkon a 
výkonnost (dále jen OTU a STU) běžce na 400mpř (OR 50,17 s) v průběhu dvou ročních  
tréninkových cyklů (dále jen RTC)  (2002, 2003). Práce si rovněž klade za cíl objasnit 
souvislost výkonu a výkonnosti u běhu na 400mpř s výkony a výkonností na vedlejších 
tratích. 
       Autor od díla očekává (s. 31) objasnění souvislostí mezi dynamikou změn STU a 
výkonností v běhu na 400mpř a také zjištění vztahu mezi výkonností ve vedlejších 
disciplínách a výkonností v hlavní disciplíně z pohledu časování sportovní formy.    
       Pro účely práce autor použil evidenci tréninkového zatížení (vlastní tréninkové záznamy), 
analyzoval   RTC 2002 (sezóna s dosažením OR na hlavní trati) a RTC 2003. 
      
     Práce svým rozsahem 61 stran splňuje kritéria díla tohoto charakteru. V teoretické části (s. 
10 - 31) autor předkládá ucelený přehled problematiky trati 400mpř a spolu s diskusí a 
kapitolou Přílohy (str.60/61) považuji tuto část za nejcennější. Autor zde demonstruje 
kvalitní přehled v problematice dlouhého sprintu včetně překážkové specifiky. V kapitole 6. 
Závěry (s. 57) autor komentuje vliv zjištěných výsledků práce na jeho výkon a výkonnost 
v analyzovaných letech.  
     Po formální stránce má práce odpovídající úroveň.  Pro obhajobu doporučuji zaměřit se na 
objasnění těchto otázek.: 
 
 1.  Zdůvodnit název práce (analýza, vrcholové). 
 2.  Cíl práce uvedený v Abstraktu nekoresponduje s cílem práce uvedeným na s. 31. 
 3.  V  kapitole „Cíle a úkoly práce“ (s. 31) autor píše pouze o cílech práce. 
 4.  V  metodice práce vysvětlit formulaci „ vyhodnocení dat podle intervalu   
        odpočinku“ (s. 52). 
 5.  V „Úvodu“ upřesnit formulace o spojení – „úspěch – schopnost – velmi mnoho   
        schopností“. 
 6.  Objasnit konstatování o „ negativním ovlivňování schopností“ – s. 9. 
 7.  Upřesnit termín „rozmezí 30min-1h“ (s. 17). 
 8.  Objasnit pojem „ běžecká vytrvalost“ (s. 29). 
 9.  Vysvětlit v části 3.3.1. termín „ analyzovat vliv“. 
 9.  Zdůvodnit obrat ze s. 32,  kde autor píše o „oblastech výzkumu“. 
10.  Upřesnit výraz na s.. 40 (rychlostní rychlost), zřejmě překlep.       
 

 

 

V Praze dne 2. 9. 2013                                                   Mgr. Miroslav Semerád 

       

 


