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 Diplomant pro zjištění změn některých sledovaných parametrů, u dvou výzkumných 

souborů, v průběhu zimního přípravného období zvolil diagnostickou metodu měření. 

Vzhledem k jejich výkonnostní úrovni, byla pro tyto účely, využita testová baterie 

UNIFITTEST 6-60 měřící obecnou zdatnost doplněnou o „dva specifické testy“.  

Autor daný problém zpracoval na 89 stránkách textu s pomocí 46 citovaných 

rešeršních titulů z toho 8 zahraniční provenience. Pro přehlednost a názornost je text doplněn 

10 obrázky, 2 tabulkami, 22 grafy a rozsáhlejší přílohovou části.  

V úvodní části se autor zmiňuje o některých organizačních problémech fotbalu na 

amatérské úrovni a tím i zdůvodňuje své zaměření.  

V teoretické části se jen okrajově zabývá problematikou amatérského fotbalu, která by 

se mohla stát východiskem pro konfrontaci získaných údajů. Především mohl uvést bližší 

charakteristiku herního výkonu, požadavky na sportovní výkonnost, charakter a zaměření 

tréninkového procesu, včetně kondiční přípravy, případně čemu věnovat vyšší pozornost 

z pohledu didaktické technologie. Autor, v tomto ohledu, více využívá informační zdroje 

týkající výkonnostní a vrcholové úrovně. Rovněž by bylo vhodnější věnovat více pozornosti 

diagnostickým technikám, které jsou účelné pro danou kategorii a tím i zdůvodnit použití 

UNIFITTESU. Opomenul také lépe prezentovat tuto metodu, prostřednictvím výsledků 

podobných výzkumných studií z fotbalového prostředí. V neposlední řadě mohl více reagovat 

na cykličnost v přípravě amatérských družstev např. v mikrocyklu s 2 tréninkovými 

jednotkami, týdenním soustředěním, organizaci i obsahem přípravného období, včetně 

proporcí jednotlivých složek apod.  

 

Cíle, úkoly a hypotézy uvádí diplomant se záměrem zjistit účinnost daného obsahu 

zimní přípravy ve vybraných somatických a kondičních parametrech. Přehledně uvádí postup 

vlastního šetření. Pro lepší přehlednost mohl autor popis jednotlivých testů uvést v metodice 

práce (ne až v přílohové části) a zdůvodnit výběr této baterie , včetně výběru 2 tzv. 
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specifických testů ( kop na vzdálenost, hod „těžkým“ míčem). Z provádění měření není 

zřejmé jak byla dodržena objektivita a věrohodnost údajů.   

Ve výsledkové části diplomant krok za krokem postupně hodnotí získané údaje 

s názorným vyjádřením v grafech. Statisticky vyhodnocuje dosažené změny a zdůvodňuje 

dosažené výsledky. V diskusní části jsem očekával podrobnější interpretaci získaných změn, 

především v konfrontaci s adaptačními podněty kondičního charakteru. Nedozvěděli jsme se 

jak byly nastaveny zátěžové činnosti v kontextu k testové baterii, jaká cvičení byla obsahem 

tzv. kruhového tréninku, případně jakými prostředky a režimy zatěžování bylo dosaženo 

uvedeného zlepšení, případně zdůvodnění příčin negativních změn. Rovněž absentuji 

praktické důsledky do tréninkového procesu (stanovení některých opatření pro funkci dalšího 

rozvoje nebo stabilizace výkonnosti, individuálního tréninku, případně některých 

organizačních opatření apod.).   

 Vlastní závěr je jen konstatováním získaných výsledků s uvažováním případných 

změn v diagnostických přístupech v budoucnosti. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a podle jejího průběhu navrhuji známku 

mezi velmi dobře a dobře.  

Otázky pro obhajobu: 

1. Co si představuješ pod pojmem herní projev na amatérské úrovni? 

2. Kterou část tréninkové jednotky považuješ na amatérské úrovni za nejdůležitější? 

3. Vysvětlete způsob měření hloubky předklonu v sedu? 

4. Proč jste použil normy FAČR, které jsou určeny pro hráče vrcholové úrovně a proč 

jste své výsledky srovnával se studenty pedagogické fakulty? 
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