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     Finálním výsledkem značně objemné práce Mgr. Ivy Hnátové je vytvoření tréninkového 

programu, jehož aplikace do tréninkového procesu je signifikantním prostředkem prevence 

zranění dolních končetin u specifické skupiny hráčů – fotbalistů. 
  

     Struktura práce vyhovuje standardům prací tohoto charakteru, je členěna na teoretickou 

a experimentální část. Autorka prokazuje vysokou erudici především v prezentaci 

Teoretických východisek (kap. 4), taktéž v oborech biologického charakteru (anatomie, 

fyziologie), orientuje se v problematice sportovního – fotbalového tréninku, v užití metod 

matematicko-statistického zpracování výzkumných dat. Tento potenciál zužitkovala 

v realizaci záměrů a cílů práce, svého experimentu. 
 

     Strukturování textu respektive stylu zvýrazňuje profilaci autorky, může se v ojedinělých 

případech jevit jako nadbytečná (s. 96-101, kap. 4.6.3.1). Úroveň textu (jazyka, ortografie) je 

v toleranci, různorodost vyplývá z konkrétních témat – kapitol s užitím množiny cizích 

(nečeských) pojmů. K orientaci a srozumitelnosti textu širšího spektra „čtenářů“ (hráčů a 

trenérů nejen fotbalových) by přispěly v řadě případů české výrazy, což v žádném případě 

není redukcí jeho odbornosti, např.:  

 kokontrakce – současné smrštění, zkrácení…  

 squat – silové cvičení…  

 prevalence – převažování aj.  

Autorka používá také pojmy a definice tzv. profesionálního slangu či neobvyklé, laické, 

vhodnějšími jsou pojmy odborné fotbalové terminologie či teorie sportovního tréninku:  

 zápas – utkání,  

 s. 4 skupina lidí – výběr, soubor, testovaná osoba,  

 s. 30 úspěšný fotbalový výkon – rozlišit úspěšnost, herní výkon, 

 „základním prvkem ve fotbalu je běh…“ – co značí základní prvek?, podíl běhu (rychlost 

12 km.h-1 a větší) jako typu lokomoce na hrací době utkání činí u vrcholových fotbalistů 

cca 18 % oproti chůzi cca 42 %,  

 s. 84 správný trénink,  

 s. 87 mrštnost,  



 s. 121 zvýšení sportovních dovedností,  

 s. 131 dobrá schopnost stabilizovat,  

 s. 133 doba pauzy mezi sety,   

 kap. 4.6.3  s. 88 je bezúčelně, opakovaně uveden cíl práce.  

Text je doplněn přehlednými 57 tabulkami (Tabulka 2 by měla být prezentována v Příloze), 

25 stranami přílohy, počet citovaných literárních zdrojů 178. 
 

     Zvolené pracovní metody, jako dílčí kroky vedoucí ke splnění cíle práce, se prokázaly jako 

vhodné. Diskutabilní se jeví počet testovaných osob (n=9), úroveň soutěží (ČFL, divize) 

vzhledem k publikovaným údajům TOP fotbalistů apod. Částečnou odpověď nacházíme 

v Závěru, ve kterém autorka obecnou interpretaci podmiňuje realizací dalších měření a také 

počtem testovaných.  
 

     V běžném použití je hypotéza neprokázané tvrzení, jehož platnost by měla být ověřena. 

Vědecká hypotéza je pak předpoklad umožňující vědecké vysvětlení nějakého jevu, příčiny, je 

to vědecky zdůvodněný předpoklad možného stavu skutečnosti. Budeme-li akceptovat tuto 

definici, pak hypotézy Hp1, Hp2, Hp3 prezentované ve formě „ vět tázacích“ (s. 20), nelze 

přijmout bez výhrad, m.j. absentuje  potvrzení nebo falzifikace hypotéz. 
 

     V případě zařazení Programu do tréninkového procesu v průběhu soutěžního období,  

autorka doporučuje jeho aplikaci v prvním tréninku týdenního mikrocyklu. Je to doporučení 

pro vrcholový i výkonnostní fotbal? Lze očekávat obdobný efekt Programu po 1denním 

odpočinku (cca 24 h u fotbalistů profesionálních soutěží) a 2-3denním u amatérů?  
 

     Autorka prokázala schopnost samostatné tvůrčí činnosti a splňuje požadavky kladené na 

disertační práci. 

     Doporučuji práci k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby taktéž doporučuji udělit Mgr. 

Ivě Hnátové akademicko-vědecký titul Ph.D.  
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