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   Podle názvu práce jsem od autora jako kondičního trenéra ženského A mužstva Fbš 
Bohemians Praha očekával podrobnou analýzu tréninkového plánu letní kondiční přípravy, 
kterou s hráčkami realizoval, a následné hodnocení její efektivity na základě vstupního a 
výstupního testování, včetně konstatování, co bylo uděláno dobře, co by se mělo zlepšit a jak 
koncept kondičního tréninku celkově zdokonalit. Taková práce by měla praktický smysl a 
vyhovovala by i požadavkům kladeným na diplomovou práci.  
   Místo toho jsem se bez bližších podrobností dozvěděl, že nějaká letní příprava opravdu 
proběhla a že se hráčky zlepšily. To zlepšení je hezky spočítáno a zobrazeno v grafech. Otázka 
je, k čemu ta práce vlastně je? Vypadá to, že kondiční trenér si pro svou potřebu spočítal 
výsledky měření na začátku a na konci kondiční přípravy, aby mohl vykázat, že jeho 
tréninková práce měla nějaký smysl. Ale v čem spočívá širší platnost práce, když nevíme, co a 
v jaké míře bylo obsahem této přípravy? Z čeho se má čtenář poučit? Z pouhého rámcového 
konstatování, že když se hráčky pravidelně čtyřikrát týdně nějak hýbou, že se zlepší? Ale co 
dělaly? Jak byl trénink rozvržen, jaká byla jeho gradace, jakých metod autor užil, jaká byla 
odezva hráček atd., atp. Dvě „ukázky“ přípravy v přílohách práce to jistě neplní. 
    Jaký skutečný problém tedy autor řešil? Jak dát do výpočetního programu výsledky testů a 
nechat je spočítat a znázornit?  
 
    Musím bohužel konstatovat, že práce byla od samého počátku špatně koncipována. 
Detaily proto nehodnotím. Přesto, že se autor snažil dodržet klasickou strukturu výzkumné 
zprávy (i když formulace cíle a problémových otázek se mu dvakrát opakuje) a vlastní měření 
a vyhodnocení testů bylo jistě náročné, považuji tuto práci za nevyhovující požadavkům 
kladeným na diplomové práce.  
 
Závěr:  Práci k obhajobě nedoporučuji.  
 
V Praze 3. 5. 2016                                                          doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 


