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Na základě dotazníkového šetření zjistit jak a do jaké míry 
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Rozsah práce   

stran textu 90 

literárních pramenů (cizojazyčných) 20 

tabulky, grafy, obrázky, přílohy 

cca 17 stran tabulek, grafů a obrázků v textu, 7 listů 

literatury, 10 listů příloh,  
 

Náročnost tématu na 
Úroveň 

výborně velmi dobře Dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti   x  

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
  x  

 

Kritéria hodnocení práce 

Úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce    x 

logická stavba práce   x  

práce s českou literaturou včetně citací    x 

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
   x 

adekvátnost použitých metod   x  

hloubka provedené analýzy    x 

stupeň realizovatelnosti řešení   x  

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň    x 

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
  x  

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

  x  

 dobře - nevyhověl 

    
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Diplomantka si zvolila velice zajímavé a pro praxi v tělesné výchově a sportu významné téma. 

Diplomová práce je koncipována jako empiricko-teoretická. Její teoretická část je řešena 

jednoduchou kompilací, která nemá vždy logickou strukturu a vykazuje řadu formálních 

nedostatků. 

 

Již ze samotného názvu a cíle práce vzniká pochybnost, zda je výzkum zaměřen na vrcholové 

atletky či atletky zařazené do reprezentace ČR. Tyto pojmy je třeba v práci definovat. Slovo ,,vliv“ 

v názvu práce neodpovídá druhu výzkumného problému. Z dotazníku nezjistíme, zda 

premenstruační syndrom (dále PMS) ovlivňuje tréninkový proces nebo zda tréninkový proces vedl 

k PMS.  

 

V kapitole 1 Úvod je nastíněn stav zkoumané problematiky a citovány výzkumy zaměřené na 

dysfunkce menstruačního cyklu u sportujících žen. Samotná rešerše literatury je v závěru teoretické 

části jako samostatná podkapitola 7.2 Rešerše dosavadních studií v kapitole 7 Postoje 

k menstruačnímu cyklu. V úvodní kapitole autorka uvádí, že ,,Testovanou skupinu představovaly 

reprezentantky České republiky v atletice v kategoriích U18, U20 a seniorky.“ V praktické části 

výzkumný soubor tvoří i kategorie U23.  

Počty reprezentantů uváděné v tabulce č. 4, které jsou následně rozděleny v tabulce č. 5 podle jiných 

kritérií, se u každé kategorie liší o 1 osobu.  

 

V praktické části si diplomantka odpovídá na výzkumnou otázku: ,,Podřizují atletky tréninkový proces 

menstruačnímu cyklu a pracují s cyklem ve vztahu s tréninkem a ve vztahu se závodem?“ Odpovědí na 

otázku v dotazníku uváděnou pod č 13 ve výsledcích práce pod č. 12: ,,Do jaké míry přizpůsobujete 

tréninkový plán při bolestivé menstruaci nebo PMS?“ – bolestivá menstruace a menstruační cyklus je 

rozdíl! Naopak v této souvislosti není nijak diskutována otázka č. 17: ,,Posouváte si předpokládanou 

menstruaci (např. kvůli důležitému závodu)?“  Otázky v dotazníku by mohly být vzhledem k cíli práce 

výstižnější, pozitivní je že si to autorka uvědomuje a uvádí tento nedostatek v závěru své práce. 

 

Zcela zásadním nedostatkem práce jsou chyby v citaci literatury. Citovaná literatura v teoretické i 

praktické části chybí v seznamu literatury, včetně výzkumu, s kterým diplomantka konfrontuje své 

výsledky v diskusi např. 

s. 10 Speroffa L. (1980),  

s. 13 European & Athletics (2013), World Athletics, 2020, Valter & Nosek (2007), Jansa, Dovalil, & 

spoluautoři (2009), 

s. 17 Písaříka (1989), Kompendium–Patobiomechanika (2018), 

s. 19 Velebila (2002) , 

s. 23 Čedíková a Koželuhová (2018),  

s. 44 Rebekka J. Findlay, Eilidh Macrea, Ian Whyte a Laura Forrest publikovali studii (2020), s. 59 

Findlay a kol. (2020), 

s. 72 Reer (1992). 

Není dodržena jednotná forma citace jak v textu, tak v seznamu literatury. 

např. str. 42 podle Tiny Dušek (2001), str. 72 studie T. Dušek (2001) 

DOVALIL, J., & kol., a. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2012. ISBN 978-80-7376-326-8. 

KLIKOVÁ, Lucie. Menstruační cyklus. [online]. 13–03–2018, [cit. 2020–20–06]. Dostupné na: 

https://www.symptomy.cz/menstruacni-cyklus 

 

Předkládaná práce vykazuje nedostatky z hlediska gramatiky a pravopisu. 

 

s. 38 pásy….měli 

s. 42 podobné výsledky vyšli 

s. 72 nejlepší výkony sportovkyň vzešli 

s. 72 se výsledky lepšili 
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s. 10 Bylo tehdy opravdu možné, že právě probíhající menstruační fáze menstruačního cyklu mohla 

ovlivnit mou aktuální výkonnost? 

s. 16 Pro úspěšnost na těchto tratích je zastoupení většího množství rychlých vláken ve svalech. 

s. 42 Cílem bylo zjistit, zda dochází při opakovaném sprinterském výkonu ke změně ve folikulární a 

luteální fázi, který by měl vliv na výkonnost. 

s. 54 Výsledky ukázaly, že více než polovina atletek má pravidelný cyklus, objevil se ale také výskyt 

amenorey u jednoho dotazníku. 

s. 66 Ve srovnání s tím studie Martina a kol. (2018) používá k posunutí svého cyklu kvůli soutěži až 44 

% elitních sportovkyň. 

s. 73 Výsledky jasně dokazují, že práce s dívkami a ženami v tréninkovém procesu vyžaduje jiný přístup 

než s muži a tento fakt musí být brán na vědomí trenérů a trenérek. 

 

V souladu s opatřením děkanky č. 4/2020 byla provedena kontrola na plagiátorství v systému 

Turnitin. Práce vykazuje textovou shodu menší než 1 % s jednotlivými pracemi. Celková míra 

shody je 12 % a zahrnuje běžná sousloví a citovanou literaturu.  

 

Téma práce je v současné době zajímavé a aktuální. Nicméně po formální i obsahové stránce práce 

vykazuje více či méně závažné nedostatky ve většině svých částí.  

 

Navržený klasifikační stupeň: dobře – nevyhověl dle průběhu obhajoby 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaké jsou možnosti ovlivnění přirozeného menstruačního cyklu vzhledem k významnému 

závodu? 

2) Jaká jsou hlavní omezení a které konkrétní tréninkové prostředky nejsou v období 

menstruace vhodné? 

 

 

           

Oponent diplomové práce:  

Jméno, tituly: PhDr. Pavlína Vostatková  

       

V Praze dne: 13. 1. 2022  Podpis:  

 

 


