
Posudek vedoucího diplomové práce předložené bc. Tomášem Netíkem: 

Řízení tréninkového procesu  

(řízení tréninkového procesu na příkladu kulturistiky) 

 

 Diplomová práce předložená bc. Tomášem Netíkem na 93 stranách prezentuje 
samostatný praktický výzkum zaměřený na testování změn trénovanosti a vnitřního prostředí 
v průběhu RTC na příkladu kulturistiku. Diplomant v úvodu naší spolupráce verbálně 
prezentoval zajímavé kontury projektu šetření, které bohužel předkládaná diplomová práce 
nedostatečně shrnuje. 
 Diplomant v průběhu zpracování diplomové práce využil jen minimálně možnost 
konzultací. Výjimkou byly konzultace v posledních třech týdnech před odevzdáním, kdy jsem 
mu k předložené pracovní verzi diplomové práce dne 28. března 2011 zaslal následující e-
mail: 
Dobrý den, 
prostudoval jsem teze Vaší diplomové práce a je na nich ještě hodně práce. 
Pozitivně hodnotím, že jste zvládl měření, ale jeho výsledky neinterpretujete.  
Do Vašeho textu jsem si psal žlutě poznámky. 
Shrnutí: 

a) doplnit chybějící kapitoly 
b) přeskupit teorii do jedné kapitoly (nyní v několika kapitolách) 
c) doplnit metodiku použitého tréninku, jinak má DP jen malou vypovídací hodnotu 
d) interpretovat výsledky měření – to považuji za nejzajímavější část Vaší DP 
e) používejte odbornou terminologii, žádné expresivní/hovorové výrazy 
f) neopisujte kapitoly z knih, ale syntetizujte poznatky z různých zdrojů 

Připomínek mám celou řadu a navrhuji vyřešit v rámci osobní konzultace. 
Následně se bohužel diplomantovi i po osobní konzultaci nepodařilo většinu uvedených 

připomínek zapracovat. 

 V teoretické části práce autor pracuje v podstatě jen s publikací Dovalila a kol. Výkon 
a trénink ve sportu. Tato kapitola neobsahuje kvalifikovaný vhled do teoretických poznatků 
ke zpracovávanému tématu. Celé pasáže této kapitoly bohužel nemají žádný vztah k řešené 
problematice a jsou v podstatě jen obecnými deklamacemi.  

Práce neobsahuje cíle práce, ač jsem diplomantovi doporučoval je do práce uvést. 

Stanovené úkoly, které si diplomant vytyčil v rámci zadání práce, se podařilo naplnit. 
Bohužel tyto úkoly v práci nejsou uvedeny. Kapitola hypotézy neobsahuje standardně 
formulované hypotézy.  Také kapitola diskuse je spíše závěrem a shrnutí výsledků zřejmě 
diskusí, ale nedostatečně propracovanou. 

Kapitola obsahující výsledky, kterou diplomant nazval „Výzkum – vliv jednotlivých 
tréninkový metod na výkonnost v kulturistice“ (jedná se doslovný přepis názvu) obsahuje 
výsledky funkčních a antropomotorických testů u šesti sledovaných osob. Zcela chybí 
základní statistické hodnocení a také komentáře bych očekával spíše v kapitole diskuse. S 
komentáři (např. str. 77 a 80) se zásadně neztotožňuji – prezentovaný značný vliv 
v uváděných výsledcích podle mého názoru není fakticky patrný, ale tato skutečnost 



koresponduje s uváděnou absencí statistického aparátu. 

Po stránce jazykové, formální a pořadím kapitol, i přes opakované připomínky, práce 
nesplňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací.  

Diplomant v průběhu zpracování prokázal předpoklady k samostatné vědecké práci, ale 
neukázal schopnost analýzy odborného textu, interpretace získaných výsledků, ani zpracování 
odborného textu. 

Přes značný objem práce, které diplomant v rámci samostatně vedeného šetření provedl 
diplomovou práci nedoporučuji k obhajobě. 

S ohledem na skutečnost, že oceňuji práci diplomanta při praktickém řešení i navržení 
designu výzkumu, nechávám na zvážení členů komise pro obhajobu diplomové práce, zda 
nehodnotit diplomovou práci známkou dobře, ale pouze za předpokladu, že diplomant 
excelentně zodpoví následující otázky: 

1. Formulujte hlavní cíle předkládané diplomové práce. 
2. Uveďte standardním způsobem hypotézy práce.  
3. Proč jste, i přes mé opakované upozornění, v práci necharakterizoval použitou 

„intenzifikační“ metodu posilování? Stránky 72 a 73 uvádějí podle mého názoru 
pouze v kulturistice běžné používané postupy.  

4. Proč jste kurzívou uvedenou poznámku na str. 73 neřešil dle mého doporučení – tzn. 
žádostí, aby vybrané pasáže diplomové práce nebyly veřejné? 

5. Proč v práci uvádíte informace k výživě v kulturistice, když se touto problematikou 
v práci nezabýváte? 
 

   
V  Praze, dne 26. dubna 2011 

        PhDr. Jiří Suchý, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


