
Posudek diplomové práce Kristiny Volfové Postoj atletů 

k regeneraci ve sportu 

 

Předložená diplomová práce má rozsah 88 s. včetně příloh. 

Členěna je standardně. První část práce je věnována teorii 

regenerace a jejímu uplatnění ve sportu, přičemž je zpracována 

na základě dostupné české literatury. Druhá část je věnována 

vlastnímu výzkumu a jeho vyhodnocení. 

V teoretické části jsou některá zjednodušující formulace typu: 

s. 16 – trenér dohlíží (formulace přejatá s publikace Jirky), 

která byla poplatná ještě svým vznikem době před rokem 1989.  

s. 17 – doložit tvrzení, že 2 min autogenního tréninku nahradí 

60 min spánku 

s. 19 golgiho tělíska, správně Golgiho  

Jóga – ve vztahu k ostatním technikám, jako je třeba strečink, 

je zmíněna jen krátce a ve velmi zjednodušené podobě jako 

relaxační technika. Jóga je ucelený komplex, který se skládá 

krom tělesných cvičení (hatha jóga, komplex Asán), také třeba 

z dýchacích cvičení (pránájáma) až řekněme moderně po 

„výchovné a filozofické složky“. Navíc strečink v prapůvodní 

podobě z jógy vycházel (Anderson), teprve později byly další 

prvky používané např. v rehabilitaci zahrnuty do vznikající 

ucelené soustavy tzv. strečinku. Využitím jógy v regeneraci 

atletů se zabýval mj. např. kolega Bořivoj Bartůšek, který na 

toto téma vydal i metodický dopis. Navzdory svému stáří dílo 

obsahuje pondnětné myšlenky.  

K vlastní výzkumné části nelze míti zásadních námitek, pouze 

s tím, že autorka se zaměřila především na jednoduché 

kvantitativní vyjádření aplikace v tréninkovém procesu, které 

nikterak nevypovídá o skutečné kvalitě. Už jen pojem 

protahování (strečink) je hodně široký a mnoha případech ho 

nelze považovat za rozumně aplikovanou regenerační proceduru.  

Dávám do úvahy, zda by spíše mezi hlavní regenerační procedury 

neměly být zařazeny klasické šlapačky, namísto skotských 



střiků, které jsou více specifické pro lázeňství a v běžných 

regeneračních zařízeních u nás méně dostupné.  

Ponoření do studené vody není ledování. V textu bývá použito 

jako synonymum. 

Postrádám odpovědi na jednu zásadní otázku, která nebyla 

položena – je-li regenerace zcela živelná, ponechaná na 

sportovci, nebo plánovaná v rámci tréninkového procesu již při 

vzniku tréninkového plánu. A na ni navazující dotaz, dá-li se 

hovořit o systémové regeneraci nebo je to jen nahodilý proces, 

vřazovaný do tréninku bez konceptu a hlubšího záměru. 

Zkoumala autorka i systémy regenerace v jiných sportech a jiné 

práce na toto téma. Bylo by to určitě zajímavé a poučné 

srovnání. Tuto komparaci zásadně postrádám. 

Otázky na autorku k obhajobě:  

1. Využití jógy v rámci regenerace sil sportovců. 

2. Dokáže alespoň částečně odhadnou podíl plánované regenerace 

jako součásti plánování tréninku.  

3. V čem vidí příčinu toho, že v zámoří se více používá 

regenerace chladem než u nás. Čemu by dala ona osobně prioritu 

a proč. 

 

 

Uvedenou práci doporučuji k obhajobě.   

 

Klasifikace: ……………………………………………………………... 
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