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špecifrckého ýkonu"

Podobne ako v armáde, aj efektívnosť činnosti hasiěského zboru uýznamne závisi

od úrovne pohyboých schopnosti. Z nich popri aeróbnej výrvalosti zohrávaji kl'učovú

úlohu najmá silové schopnosti.

Ak vezmeme do úvahy celospoločenslcý qiznam hasičskej pohotovosti, prácu,

zamerartina zvyšovanie v,ýkonnosti jej zložien, mÓžno považovať za veťmi aktuálnu.

Pnícaje spracovanána 163 stranách, obsahuje 106 obrázkov aS7tabuliek.

Rozbor problematiky, metódy a diskusia sa opierajú o ó5 citácií tak domácej ako aj

zahraničnej literatury ako aj o 12 internetových zdrojov.

Po úvodnom zdóvodnení opodstatnenosti riešenej problematiky a popise

očakávaných prínosoch nasleduje rozbor súčasného stavu poznatkov v predmetnej

oblasti. Začínapopisom základných ěinností požiarneho záchranára, ich fyziologickej

náročnosti ako aj motorických a funkčných schopností, ktoré ich podmieňujú. Rozoberá

základné mechanizmy svalovej kontrakcie aprocesy jej energetického krýia. Popisuje

princípy regulácie svalovej ěinnosti, ako aj fungovanie svalu v róznych podmienkach,

najmá ich osobitosti pri rÓznych nýchlostiach koncentrickej a excentrickej kontrakcie.

Postupne sa podrobne venuje problematike silového tréningu. objasňuje osobitosti

rozvoja jednotliých ukazovatel'ov siloých schopností ako maximálnej sily, silového

gradienfu, silového výkonu a silovej vytrvalosti. Na kapitolu nadvtiztrje popis

diagnostických metód, používaných na ich kvantifikáciu. okrem tradičných prístupov

ako sú stanovenie jednorazového maxima a maximálnej sily izometrickej kontrakcie

uvádzaaj moderné metódy založené na monitorovaní základnýchbiomechanickych

veličín sprevádzajúcich silové prejavy kontrahujúcich sa svaloých skupín. Kapitolaje

spracovaná na dobrej úrovni a odrážavel'mi dobru orientiíciu kandidáta v problematike

silových schopností, a to tak zýziologického ako aj športovo-pedagogického hl'adiska.

Rozbor literatury výst'uje do formulácie hypotéz, ktoré sú zaloŽené na

prelkánaní účinnosti navrhovaného silovo-orientačného kondičného proglamu formou



jednoskupinového experimentu na 4 súboroch hasiěov v 4 rÓznych krajinách (okrem

Slovenska v Poťsku, Českej republike a Maďarsku). Hypotézy zatnerané na dÓkaz

tréningového efektu (1., 3. a 5.) zodpovedajú zameraniu práce. Ako problematické však

možno ozrmrěiť tie, ktoré predpokladají, že nebudú rozdiely v účinnosti tréningoých

programov v jednotliých krajinach (2.,4. A 6.). Takto postavené hypotézy sa nezdajú

celkom logické. Ak absolvujú skupiny rovnaký program' malo by byť viac-menej

samozrejmé, Že efekty budú rovnaké. Hypotézy by bolo vhodné postaviť na preukazovaní

prípadných rozdielov, samozrejme, ak by ich bolo moŽré nazáHade rozboru literatúry

a usporiadania experimenfu s odlišnosťami medzi skupinami očakávať.

Na hypotézy nadviizujú dielčie úlohy a popis tréningového programu, podmienok

jeho realizácie, používaných diagnostických metód a charakÍeristika sledovaných

súborov a využívaných met'd matematickej štatistiky.

Vo výsledkovej časti sú formou tabuliek a grafov prezentované sledované

ukazovatele pred a po pÓsobení experimentiílneho činitel'a. Dáta sú prezentované vel'mi

podrobne, dokonca formou histogramov so všetkými štatistic[ými charakteristikami.

Takyto prístup sa síce nedápovažovať za chybu, je však prinajmenšom netradičný.

Habilitantovi sa podarilo potwdiť všetky stanovené hypotézy apreukánať úěinnosť

overovaného prgTÍlmu silovej prípravy vo všethých sledovaných skupinách. K získaným

qýsledkom zaujímakritické stanoviská a konfrontuje ich s ýsledkami podobných štúdií

z literatury.

Práca je napísanáprípustupným štýlom s minimom gramatických nedostatkov.

Po komplexnom hodnotení mÓžem konštatovať, že prérca spíňa požadované

kritériá. odporúčam, aby uchádzačovi po jej úspešnej obhajobe bol udelený vedecko-

akademichý titul ,,docent" a odbore 8.1.3 športová edukológia.
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