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Diplomní úkol je zpracován na 71 stranách, bibliografie cituje 43 literárních pramenů 
(domácích i zahraničních) a 7 internetových zdrojů. Text doplňuje 5 příloh. Práce má 
logickou stavbu a kvalitní úroveň jak z hlediska obsahu, tak rozsahu práce. 

 
Autor se v práci věnuje poměrně složité otázce analýzy vztahů trénink – trénovanost a 

výkonnost v soutěži na příkladu juniorského závodníka ve veslování. Pro řešení tohoto úkolu 
zvolil diplomant formu analýzy obsahu ročního tréninkového cyklu. Tato analýza vychází 
z teoretického konceptu řízení sportovního tréninku. 

 
Práce je rozdělena do tří základních obsahových částí – teoretických východisek, 
metodologické části a části výsledkové. Ve vlastní výsledkové části je analýza realizována 
v jednotlivých prvcích řízení, prostřednictvím kterých se autor snaží nalézt příčinné (a 
logické) souvislosti mezi tréninkem, trénovaností a výkonností. 
 
Práce má logickou stavbu a autor analyzuje všechny hlavní proměnné, které mohou ovlivnit 
výkonnost v daném RTC. Dokumentuje výkonnostní vývoj závodníka, který přisuzuje právě 
obsahu, struktuře a formám absolvovaného RTC. Diplomant prokázal schopnost logické 
analýzy a strukturalizaci velmi složitých oblastí pří řízení tréninkového procesu.  
Autor se však v práci nevyhnul několika nedostatkům, které jsou jak po stránce formální 
(především nejasnosti ve struktuře textu – např. str. 21, 22 atd. ) a dále obsahové (není jasný 
obsah kapitoly 5.5. Vyhodnocení sezony, ve které jsou uvedeny určité faktory bez zjevné 
vnitřní logiky). Největším nedostatkem však vidím určitou „chaotičnost“ uvádění 
jednotlivých výsledků (např. formou tabulek,  u kterých chybí legenda či jakékoliv vysvětlení 
jejich obsahu a předpokládá se, že čtenář se zcela jednoznačně orientuje v uvedených 
zkratkách). Dále jsou uváděny některé hodnoty a výsledky, které bez vysvětlení mohou 
působit zavádějícím způsobem (např. tabulka 5.3. a další). 

 
Práce však ukázala, že diplomant zvládl problematiku samostatné vědecké práce na 

přiměřené úrovni, a proto doporučuji diplomní úkol k obhajobě. 
 
Navrhovaná známka – velmi dobře 
 
Otázky k obhajobě: 

1) Jaké závěry by doporučil diplomant na základě dané analýzy pro tvorbu plánu pro 
příští RTC? 

2) V práci je jen okrajově zmíněna problematika hodnocení techniky závodníka. Jakou 
význam má na celkovém výsledků právě technika veslování a jak ji můžeme hodnotit? 
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