
 

VÝBĚR ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, KTERÉ NA FAKULTĚ TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY 

KARLOVY OBHÁJILI REPREZENTANTI ČR NEBO AUTOŘI, KTEŘÍ VYCHÁZELI Z TRÉNINKU SVĚTOVÝCH 

ATLETŮ ČI ÚSPĚŠNÝCH TRENÉRŮ, A KTERÉ SVÝM PŘESAHEM MOHOU POMOCI V PRÁCI               

TRENÉRŮ ATLETIKY 

 

Komparace testových parametrů českých a světových oštěpařů 

Autor: Filip Čermák, vedoucí práce: PhDr. Radim Jebavý, 

Ph.D.https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/78108 

Cílem diplomové práce je porovnat testové parametry českých a světových oštěpařů současnosti a 

minulosti. Charakterizovat jednotlivé světové oštěpařské školy a poukázat na rozdíly a odlišnosti 

jednotlivých škol. Charakterizovat českou oštěpařskou školu a porovnat se světovým trendem. 

Porovnáváno bylo celkem 25 elitních oštěpařů s průměrným výkonem 88,84 m. Ze získaných výsledku 

je patrné, že česká oštěpařská škola se vydala odlišnou cestou za sportovním výkonem. Výsledky 

všech obecných testů byly v průměru u zahraničních oštěpařů vyšší než u českých oštěpařů a hodnoty 

všech speciálních oštěpařských testů byly v průměru u českých závodníků vyšší než u zahraničních 

oštěpařů. 

 

Silová příprava v hodu oštěpem 

Autor: Filip Čermák, vedoucí práce: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/56868 

Cílem bakalářské práce je analyzovat informace o silové přípravě oštěpařů, s následným 

vypracováním zásobníku cviku s praktickými ukázkami na stimulaci silových schopností. V práci jsou 

analyzovány a komparovány tréninkové deníky světových rekordmanů v hodu oštěpem Barbory 

Špotákové (od r. 2004 do r. 2008) a Jana Železného (od r. 1985 do r. 1988) a osobní přístupy k rozvoji 

silových schopností úspěšných oštěpařských trenérů Jana Železného, Rudolfa Černého a Jaroslava 

Halvy.  

 

Trénink a výkonnostní vývoj skokana o tyči 

Autor: Štěpán Janáček, vedoucí práce: PaedDr. Jitka Vindušková, 

CSc.https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/12771 

Štěpán Janáček (účastník OH, finalista ME, 2 x 2. místo na univerziádě, os. rekord 576 cm) v 

diplomové práci hodnotí vlastní výkonnostní vývoj ve skoku o tyči, stavbu a obsah tréninku v letech 

1996 – 2006, poukazuje na tréninkové ukazatele a výkonnostní testy, které se ukázaly jako 

nejvhodnější pro hodnocení tréninku skokana o tyči. V práci je sledován rozvoj tělesné připravenosti, 

který zahrnuje běžecké, silové a odrazové schopnosti skokana o tyči a hodnocení vývoje techniky 

skoku o tyči v jednotlivých věkových kategoriích.  Autor rovněž zmiňuje vlastní pojetí taktické a 

psychologické přípravy. 
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Gymnastická průprava ve skoku o tyči 

Autor: Aneta Morysková, vedoucí práce: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/90972 

Bakalářské práce je zaměřena na popis a analýzu gymnastických cvičení, která jsou používána jako 

průprava pro trénink skoku o tyči. Autorka čerpá z osobních praktických zkušeností své sportovní 

specializace (reprezentantka ČR ve skoku o tyči, os. rekord 430 cm) a z konzultací s předními trenéry 

skoku o tyči Pavlem Beranem, Zdeňkem Lubenským či Boleslavem Paterou. Výhodou práce je 

obrazové představení jednotlivých cviků. 

 

Trénink oštěpaře – hodnocení vlastního výkonnostního vývoje a tréninku 

Autor: Vítězslav Veselý, vedoucí práce: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/76469 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení dosavadní kariéry, vývoje výkonnosti a hodnocení tréninku v 

jednotlivých etapách sportovní přípravy mistra světa, mistra Evropy a olympijského medailisty v hodu 

oštěpem. Autor provádí retrospektivní analýzu výkonnosti, tréninkových záznamů a srovnává 

postupy osobních trenérů v jednotlivých etapách vlastní sportovní přípravy. 

 

ZávěrečnÁ práce obhájené na FTVS UK se zaměřením na trénink mládeže. 

 

Využití metody FMS u atletů dorostenecké a juniorské kategorie 

Autor: Zuzana Sachová, vedoucí práce: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D. 

https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/73348 

Cílem této diplomové práce bylo upozornit na možnosti využití metody vycházející z fyzioterapie ve 

sportovní přípravě a tréninku především mladých sportovců, kterou vytvořil Gray Cook a nazývá se 

Functional movement screening (FMS). Konkrétně pak seznámit se s metodou FMS a možnostmi 

jejího využití  při identifikaci základních pohybových vzorů u atletů dorostenecké a juniorské 

kategorie. 

 

Závěrečné práce vybrali: PhDr. Pavlína Vostatková, Doc. PhDr. Aleš Kaplan, PhD., členové metodické 
komise 
Schválila: Metodická komise ČAS, duben 2022 
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