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1. Stupeň splnění cíle práce – Diplomová práce se zabývá tématikou doplňků stravy a možností 

zneužití zakázaných dopingových prostředků ve stravovacím režimu sportovců. Cílem práce 

uvedeným v úvodu je zjistit, co je rozhodujícím faktorem při výběru konkrétního druhu doplňku 
stravy a důvod investovat finanční prostředky do jejich nákupu. Teoretická část práce se však 

zabývá více rozborem jednotlivých suplementů a jejich významu ve stravovacím režimu 
sportovce, než skutečnostmi uvedenými v cíli práce a ověřované ve výzkumu. 

 

2. Samostatnost při zpracování tématu – Vzhledem k poměrně dlouhé době od zadání diplomové 
práce k jejímu odevzdání a častému přerušování jejího zpracování, je zjevné, že diplomantka 

často měnila koncept práce a ztrácela tak přehled o zpracování jednotlivých částí práce. Zejména 
ve výzkumné části práce je patrný spěch s jejím dokončením, což se projevuje zejména ve 

správné aplikaci výzkumných metod a technik. 
 

 

3. Logická stavba práce – V základním konceptu práce odpovídá požadavkům na diplomovou práci. 
Ve volbě témat teoretické části se však z věcného hlediska odchyluje od vytčeného cíle 

podrobnostmi, které jdou nad jeho rámec a naopak nejsou analyzována témata z oblasti 
marketinku, chování spotřebitele, chování sportovců při nákupech doplňků výživy, které by měly 

být ověřovány v dotazníkovém šetření, jak je uvedeno v cílech práce. 

 
4. Práce s literaturou – V seznamu použité literatury je uvedena řada titulů spíše pro informaci o 

dané tématice v širším záběru, zatím co pro vlastní práci je využito pouze menší množství z nich. 
Teoretická východiska tak postrádají větší oporu odborných zdrojů, které by umožnily více se 

věnovat prezentaci již poznané oblasti. 



 

 

5. Adekvátnost použitých metod – V praktické části byla pro objasnění skutečností uvedených v cíli 
práce použita metoda dotazníkového šetření doplněné technikou řízeného rozhovoru, která je 

vhodná pro danou oblast šetření. Z konstrukce dotazníku a formě kladených otázek včetně 
alternativ odpovědí je však zřejmé, že diplomantka vycházela z intuitivní potřeby se na určité 

téma zeptat a zcela chybí operacionalizace tématiky, která by upřesnila formu a způsob 
dotazování. Takto kladené otázky navozují spíše dojem něco zjistit, bez logické provázanosti 

tématiky. Dále postrádám alespoň stručnou charakteristiku výzkumného souboru a zdůvodnění 

výběru respondentů jednotlivých skupin sportovců. Bez ohledu na to, zda jde o výběr vzorku ze 
základního soboru. 

 
6. Hloubka tematické analýzy – Analýza získaných odpovědí z dotazníkového šetření měla přinést 

odpovědi na tematiku stanovenou v cíli diplomové práce a specifikovanou ve výzkumných 

otázkách (nejde o hypotézy, které by vyžadovaly kvantifikaci). Věcná problematika specifikovaná 
v dotazníku a následně vyhodnocená, přinesla některá zajímavá zjištění, avšak ne zcela 

dostačující odpovědi kladené v cíli práce s možností vést v diskusi polemiku nad vzájemně 
propojenými výsledky ústícími do závěrů. 

 
 

7. Úprava práce – Z hlediska přehlednosti textu, úpravě a označení kapitol nemám výraznějších 

výhrad, očekával bych však podrobnější uvedení výsledků, ne jen stručné téma otázky. Výsledky 
plynoucí z odpovědí na otázky jsou formulovány většinou srozumitelně s vhodným grafickým 

znázorněním.  
 

8. Pravopis a stylistika – V práci se objevují pravopisné chyby, překlepy neúplná slova a zdvojené 

výrazy. Z hlediska stylistiky se občas objevují ne spisovné výrazy, někdy s emociálním 
zabarvením. 

 

Připomínky: 

 
1. Největší nedostatky vidím v metodice výzkumu, zejména již ve zmíněné operacionalizaci tematiky 

pro kladení adekvátních otázek, popisu výběrového souboru, formální interpretace identifikačních 

otázek bez možnosti jejich využití v interpretaci otázek věcných a vyhodnocení užití 
elektronického dotazníku. 

 
2. Diskuse postrádá polemiku v kontextu s problémy uvedenými v cíli práce. Závěr by měl být více 

orientován na klíčové skutečnosti zjištěné ve výzkumné části práce v porovnání s dosaženými cíli 

diplomové práce. 
 

Otázky k obhajobě: 

 

1. Co diplomantka soudí o vyslovených názorech respondentů na otázku užití zakázaných 

dopingových prostředků? 

2. Jaké poznatky si diplomantka odnáší pro praxi v marketinku výživových doplňků? 
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