
POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Autor:   Tomáš Mika 

Název práce: Příprava na nejdelší triatlonový závod IRONMAN 

Obor: N TV- ZSV 

Rok obhajoby: 2011 

Oponent práce: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 

 

 

Zhodnocení formální stránky: 

Předložená diplomová práce má rozsah 70 stran, je členěna do 8 kapitol, obsahuje 1 

tabulku a 1 obrazovou přílohu. Rozsahem splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Z hlediska formálních náležitostí má předložená práce mnoho závažných nedostatků.  

Mezi ty hlavní patří: 

- Typograficky „rozhozený“ obsah a jeho číslování 

- Příliš velké okraje v práci a zbytečně veliké mezery v textu resp. mezi odstavci 

- Není vůbec uveden zdroj citace u mnoha kapitol, ač je zcela evidentní, že se nejedná o 

vlastní myšlenky autora (např. kap. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) 

- V seznamu použité literatury jsou uvedeni autoři, kteří přitom v textu citováni vůbec 

nejsou (Jansa, Gavora, Melicha, Aschwer, Dalam) a v celé práci autor cituje pouhé 3 

zdroje!!! Obsah literatury navíc není ani seřazen dle abecedy a uvádí v obsahu 

literatury jen prvního autora, což je chyba, stejně jako neuvedení místa vydání. 

- Chybné nechronologické číslování – str. 15 

Stylistická a jazyková úroveň práce je jen velmi průměrná s gramatickými chybami 

(pozávodní místo „po závodní“ viz str. 7, „namíru“ – str. 26, stejně tak se slovo 

aminokyseliny píše dohromady, nikoliv zvlášť - jak uvádí autor viz. strana 55 atd.) a 

stylisticky neobratnými formulacemi např. v úkolech práce – „sehnání“ literatury str. 7 apod. 

včetně nespisovných výrazů jako např. str. 30 „svlíká“ atd. Rozsah uvedené literatury je sice 

aktuální, ale pro nároky kladené na diplomovou práci zcela nedostačující!  Užití formy citací 

víceméně nelze hodnotit, protože tam v podstatě žádné nejsou. 

Zhodnocení tématu práce: 

Téma práce je zaměřené na problematiku přípravy triatlonového závodu Ironman a je 

určené pro přípravu vrcholových sportovců. 

 



Zhodnocení cílů a úkolů práce: 

Cíl předkládané diplomové práce je formulován poněkud vágně, nepříliš srozumitelně, 

stylisticky neobratně, ale byl splněn. Úkoly práce vycházejí logicky správně z hypotéz a 

z problémů práce a jsou správně formulovány.  

Zhodnocení obsahové stránky:  

Jednotlivé kapitoly práce jsou přehledné, vhodné ale obsahově je práce zcela 

nevyvážená, neboť diplomová práce má 70 stran a celá výzkumná část má sotva 10 stran! 

Diplomant si však v práci také protiřečí. Např. na straně 9 uvádí, nejrychlejší čas závodu 

8:04,08 ale na str. 11 píše o pokoření času pod 8 hodin pěti závodníky. Na straně 61 je 

uvedeno že, „výzkumy ukazují, že při plavání ve skupině těsně na kontakt se dá ušetřit 15 – 

20 procent energie“, ale již neuvádí, které konkrétní výzkumy jeho tvrzení podporují. Na 

základě formulace problému a cílů práce autor stanovil 4 hypotézy, ze kterých se v rámci 

výzkumného šetření 2 hypotézy (H2 a H4) potvrdily a dvě hypotézy se nepotvrdily. Výsledky 

šetření ukázaly, že na základě získaných vědomostí o tréninkovém procesu a ročním 

tréninkovém cyklu je autor - sportovec schopen absolvovat závod Ironman, což ověřil 

v experimentu ve výše uvedeném závodě. Na základě výsledků pak diplomant dospěl 

k určitým doporučením, které formuluje v závěru práce. 

Výsledné zhodnocení práce a závěr posouzení: 

Předložená práce má zajímavé téma, které je bohužel zpracováno velmi povrchně, a 

nepečlivě. Celá práce působí dosti „odfláknutě“. Diplomová práce obsahuje celou řadu 

formálních stylistických i některých obsahových chyb či nepřesností skoro bez citací. 

Obsahuje pouze 8 zdrojů uvedených v rámci použité literatury, z nichž navíc cituje pouze 3, 

což je neakceptovatelné.  

 

Na základě výše uvedených chyb a nedostatků předloženou diplomovou práci 

nedoporučuji k obhajobě, dokud autor neodstraní výše uvedené nedostatky. 

 

  

 

V Praze, dne 17.08.2011                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 
 

 

 

 



  

 


