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Rozsah a formální úprava práce: 

 Jedná se o ucelený spis o rozsahu 139 stran, 122 stran vlastního textu a seznamu 

literatury, 17 stran příloh. 

 Práce je rozdělena do 9 kapitol. Jako kapitola je označen i úvod a přílohy. Kapitoly 

jsou psány přehledně, logicky a věcně správně, členění na podkapitoly odpovídá 

potřebám práce. Úvod a přílohy se neoznačují jako kapitola.   

 Integrovanou, doplňující a ilustrující součástí práce je 29 obrázků a 26 tabulek. 

 Autor uvádí 123 citovaných literárních pramenů a 6 internetových odkazů.  

 Práce je vybavena českou a anglickou verzí abstraktu, který je věcný a obsahově 

dostatečně popisný. 

 Stylistická i grafická úprava je na požadované úrovni. 

 Formální stránka: práce je pečlivá, s minimem překlepů nebo chyb.  

         

 

 

Obsah práce 

V úvodu autor prezentuje zaměření práce a uvádí relevantní důvody pro zaměření své 

výzkumné činnosti.  

Práce je zaměřena na oblast vrcholového sportu, zlepšení efektivity kontrolní činnosti 

tréninkového procesu u vytrvalostních sportů. Téma je přínosné a neustále aktuální. Navazuje 

na již realizované výzkumy v této oblasti na FTVS v dřívějších letech. 

 

Teoretická část 

V přehledu poznatků je dostatečně popsáno řízení a kontrola tréninkového procesu a také 

specifická část tréninkového procesu - hypoxický trénink. Podobně ve druhé části autor 



dostatečně definuje potřebné východiska k výzkumu psychických stavů.  Jednotlivé 

podkapitoly jsou logicky řazeny tak, aby byly dostatečným východiskem pro praktickou část 

práce. 

Teoretická část je přiměřená vzhledem k celkovému rozsahu práce, obsahově je dostatečná, 

tematické rozdělení do jednotlivých podkapitol je vhodné. Rozsah jednotlivých podkapitol je 

úměrný jejich významu k dané tematice práce. 

V úvodních částech teorie se autor zabývá nadbytečně podrobně základními principy 

sportovního tréninku, stačilo uvést odkazy na autory zabývající se danou problematikou.  

V této části doktorand často dlouze a popisně uvádí informace z jednoho zdroje, očekával 

bych více odkazů k dané problematice (podkap.2.1). 

Je možné konstatovat, že doktorand prokázal potřebné teoretické znalosti v obou oblastech 

zvoleného výzkumu, sportovním tréninku (řízení, kontrola), tak v oblasti sportovní 

psychologie. 

 

Cíle, úkoly a hypotézy 

Paradigma empirického výzkumu, který doktorand uskutečnil, je postaveno na možnosti 

příspěvku ke kontrole a řízení tréninkového procesu monitoringem a objektivizací 

psychických stavů sportovce. 

 

Autor si stanovil 2 cíle práce, které byly metodicky řešeny pomocí kvaziexperimentu.  První 

cíl stanoven jasně, druhý cíl není stanoven příliš konkrétně.  

 

Vědecká otázka není u tohoto typu práce potřebná, zejména pokud se shoduje s cílem práce. 

 

Úkoly práce byly stanoveny v dostatečném obsahu, rozsahu a logické následnosti.  

 

Hypotézy: 

Bylo stanoveno osm hypotéz, které jsou stanoveny konkrétně a jsou ověřitelné. Byla 

vytvořena hlavní hypotéza a vedlejší pro tematické části výzkumu. Pokud byly vytvořeny 

hlavní hypotézy H1 a H2, potom měly být také přijaty nebo zamítnuty.  

 

 

Metodika 

Uvedená metodika práce výzkumu vychází z ověřených studií a je vhodná a přiměřená 

stanoveným cílům. Dotazníková metoda POMS stanovena správně. 

Kvalitativní metody – rozhovor jako doplňující metoda je možný, proč nebyl rozhovor 

strukturovaný? Jak se odrazil v hodnocení a zpracování výsledků?  

Proměnné byly stanoveny vhodně, odpovídají záměru, cílům práce. 

Metodika práce se opírá spíše o starší výzkumy od 70 let do 90 let min. st. 

Pracovat ve výzkumu s vrcholovými sportovci s BMI není zcela korektní.  

Rozdělení intenzity zatížení účastníků pro potřeby výzkumu je možné, ale bylo by vhodné 

definovat lépe použité metody pro jednotlivá pásma a tréninkové prostředky vypsat odděleně.  

 

Oponent chápe organizační problematiku při výzkumu ve vrcholovém sportu, ale je zde 

problém hodnocení výsledků z různých destinací, které může významně ovlivnit podmínky 

pro trénink, pobyt nebo skrytá proměnná. Současně není standardní sloučit do jedné 

výzkumné skupiny ženy a muže, to bych považoval za velmi diskutabilní. 

Rozsah platnosti výzkumu – autor přeceňuje možnosti svého výzkumu z pohledu zobecnění. 

Zvláště ve vrcholovém sportu, kde by se mělo u každého sportovce jednat o silnou 

individualitu je zobecnění zavádějící.  



Výsledky  

Autor zahájil tuto část trochu ukvapeně podkapitolou zabývající se normalizací dat, které ale 

zatím nebyly představeny. Vhodnější by bylo tuto část konkrétně přiřadit k jednotlivým 

popisům výsledků sledovaných proměnných.  

Další části jsou zpracovány kvalitně, výsledková část je nejlepší část práce. Výsledky jsou 

popsány pečlivě, kvalitně a způsobem, který odpovídá zvolené metodice práce a statistice. 

Doktorand zvolil vhodné statistické nástroje, ale dál výhradní přednost jednomu, čím si 

omezil možnost více diskutovat s výsledky. 

Vytvoření ledovcového profilu jedince mohlo být využito pro návrh vhodné tendence reakce 

sportovců na zatížení v obou typech podmínek. 

V případových studiích je otázkou, proč byl představen neúspěšný sportovec s řadou 

zdravotních, sociálních i osobních problémů, které téměř vždy vedou k poklesu výkonnosti, 

proč nebyl uveden případ sportovce neúspěšného se standardním průběhem tréninkového 

procesu ve sledovaném období. Oponent si myslí, že případové studie mohly tvořit 

významnější část práce. Jejich výsledky mohly dát praktické příklady psychických reakcí 

sportovců na zátěž, které by trenérům mohly pomoci v tréninkové praxi. 

 

Diskuze 

Diskuze odpovídá zjištěným výsledkům z výzkumu. Problémem je srovnání s jinými 

studiemi, kterých autor provedl málo. Je to část práce, která by mohla být lepší. 

V této části práce není diskuze realizovaná v celém textu, autor částečně přebíhá k popisu 

výzkumu, shrnutí nebo uvádí teoretické poznatky bez diskuze s nimi. Očekával bych více 

diskuze s jinými výsledky a argumenty proč jsou stejné nebo rozdílné.  

V této části by bylo užitečné více argumentovat i pomocí věcného hodnocení, které pro tyto 

typy výzkumu s menším počtem účastníků je vhodné. 

Dále bych očekával větší zaměření na srovnání úspěšných a neúspěšných atletů. 

 

Závěry 

Závěry odpovídají výsledkům. Stanovené cíle byly splněny.  

Doktorand si sám vyzkoušel, že provádět výzkum ve sféře vrcholového sportu není 

jednoduchá činnost a realizovat experiment v relativně krátkých časových intervalech nemusí 

přinášet jednoznačné a očekávané výsledky. Snažit se monitorovat a analyzovat změny 

v psychice v rámci jednoho náročného mezocyklu je obtížné a následně rozlišit co vlastně 

způsobilo změny je ještě obtížnější.  

 

Literatura 

Doktorand použil dostatečný počet odborných zdrojů. Pozitivní je, že většinu tvoří zahraniční 

literatura.    

 

Přílohy 

Doktorand uvedl 8 příloh, které souvisí s výzkumem a textem disertační práce. Přílohy se 

nestránkují. 

 

Vědecký přístup: 

Doktorand prokázat schopnost výzkumně pracovat podle stanovené metodiky a řešit 

výzkumný záměr. 

 

Přínos pro teorii i praxi sportovního tréninku: 



Autor se zabývá u nás v současné době méně zkoumanou problematikou a výsledky je možné 

považovat za přínosné pro teorii i praxi sportovního tréninku. Také se jedná o naznačení 

možnosti dalších výzkumných aktivit v této oblasti sportovního tréninku.  

 

Původnost práce: 

Práci uvedenou v dizertačním spisu je možné hodnotit jako původní. 

 

Závěr posudku: 

Dizertační práce Mgr. Jana Pernici, splňuje příslušné platné zákonné požadavky na 

dizertační práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

S udělením titulu Ph.D. v oboru Sportovní kinantropologie souhlasím. 

 

 

Otázky: 

1. Jakým způsobem byli vybráni sportovci pro případovou studii? 

2. Výzkum byl založen vždy na monitorování změn ve vztahu k TK který trval 2 týdny? 

Vysokohorská pobyty ovšem velmi často trvají 3-4 týdny.  Dokážete ze zkušeností, literatury 

predikovat vývoj deprese při 3 a 4 týdenním TK?   

3. Jak by se mohly měnit výsledky, kdyby místo vyplnění dotazníků před snídaní, v době 

relativně kvalitní regenerace organismu, byly vlněny před večeří po druhé, třetí tréninkové 

fázi?  

 

 

V Brně 14.9.2017      Pavel Korvas 


