
Marek Pěkný – Trénink skokanky o tyči 
 

oponentský posudek bakalářské práce 
 
Autor zvolil pro sebe zajímavé téma práce. Bohužel v pracích tohoto charakteru je nezbytné 
ukázat schopnost analyzovat trénink na základě jasných kritérií, a to se autorovi příliš 
nepodařilo. Stručně hodnotím práci v tabulce:  
 
1. Rozsah:
* stran textu
* literárních pramenů (cizojazyčných)
* tabulky, grafy, přílohy

2. Náročnost tématu na: nadprůměrné průměrné podprůměrné
* teoretické znalosti x

* vstupní údaje a jejich zpracování x

* použité metody x

3. Kritéria hodnocení práce: výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
stupeň splnění cíle práce x

hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu x

logická stavba práce x

práce s literaturou včetně citací x

adekvátnost použitých metod x

úprava práce (text, grafy, tabulky) x

stylistická úroveň x

60
20 (z toho 2 zahraniční)
1 tabulka, 6 grafů, 21 obrázků

stupeň hodnocení

 
Komentáře k jednotlivým částem práce: 
 
Anglický překlad abstraktu je terminologicky nepřesný; nepoužívá se termín speed 
persistence, ale speed endurance. 
Teoretická část je velmi slabá, postrádám zde jakoukoliv přínosnou informaci. Autor cituje 
hlavně domácí a starší literaturu, kdy jsou z vybraných pramenů opisovány celé pasáže. Pouze 
2 zahraniční zdroje svědčí o tom, že si autor nedal práci s vyhledáním podstatných informací 
k problematice tréninku skoku o tyči. 
Není zřejmé, co je myšleno na str. 20 „citlivost na rychlostně-silový trénink“ a „náchylnost na 
intervence...“. V kapitole o odlišnosti techniky žen je několik nepřesností: rozdělení rozběhů 
na krátký, střední a dlouhý (bez citace) neodpovídá metodickým postupům; krátký rozběh je 



obvykle do 8 kroků nikoliv 10-12. Je skutečně hlavním negativním projevem vysokého 
úchopu záklon při rozběhu? Rovněž tvrzení, že užší úchop „dělá tyč tvrdší“ je z hlediska 
biomechaniky nesmysl.  
V kapitole o speciálních testech se vyskytuje zkratka VS, která není nikde uvedena 
(pravděpodobně vysoký start). Rovněž není zřejmé, co je cílem testu „50m skok běh“ a jak 
má přesně vypadat test „4 překážky na 5 kroků“. 
 
Ve výsledkové části se autor dopouští dalších chyb. Obvykle výkonnost atleta vztahujeme 
k jeho věku, nikoliv ke kalendářnímu roku. Považuji za nešťastné v jednom grafu uvádět 
tréninkový čas v hodinách (450+) a současně počet startů (15-26), protože tato významná 
informace zanikne. Velmi cenná by mohla být informace o cílech jednotlivých tréninkových 
jednotek, jak je uvedeno v grafu 3, i když autor neuvádí zda jsou procenta počítána ze všech 
tréninkových jednotek nebo z času zatížení či jiného ukazatele. Rozhodně se však nejedná o 
analýzu STU, jak je graf nazván. 
Analýza tréninku jednotlivých trenérů není provedena dostatečně do hloubky. Z ukázek 
tréninků není zřejmé podchytit skutečný rozdíl v kvalitě tréninku (navíc s ohledem na věk a 
materiální podmínky). Jaký je rozdíl mezi tréninky „činka“ a „posilovna“? Zhodnocení 
silového tréninku podle nazvedaných tun je zcela neobjektivní a postrádá jakoukoliv analýzu 
kvalitativní úrovně. V grafech 4, 5 a 6 neodpovídá barva grafu barvě v legendě.  
Samostatnou kapitolou je porovnání kinogramů dvou skoků. U prvního je uvedeno, že je to 
skok z roku 2002 (pravděpodobně překlep). Míra podběhnutí z obr. 6 se jeví vcelku podobná, 
očekával bych, že autor zmíní hlavní problém této fáze ze snímku 5 (nasazení odrazu), kdy 
jsou rozdíly zcela evidentní. U popisu následujících snímků by bylo vhodné je posuzovat, 
jako následek předchozích, jedná se o dynamický děj, nikoliv jako popis fotografie. Pro 
zlepšení orientace v práci bych doporučil nechat komentáře k snímkům na stejné straně jako 
snímek (str. 53/54 a 54/55).  
Diskuse je velmi krátká a z velké části opakuje fakta o atletce, která jsou uvedena již ve 
výsledkové části. Samotná podstata diskuse je ve dvou odstavcích a v prvním odstavci závěru 
práce. 
 
I přes výše uvedené nedostatky má práce několik pozitivních elementů. Práce je zpracována 
téměř bez gramatických a slohových chyb, oceňuje výbornou jazykovou úroveň. Práce má 
logické členění a stavbu. 
 
Doporučuji podstoupit bakalářskou práci k obhajobě. 
 
Otázky pro obhajobu: 

1) Zkuste se zamyslet a na příkladu uvedených kinogramů prezentovat příčiny a důsledky 
v rámci hodnocení techniky skoků. 

2) Proč je nevhodné evidovat silový trénink jako nazvedanou tonáž?  
 
 
 
 
V Praze 1.9.2016     Vladimír Hojka 


