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Zhodnocení formální stránky: 

Předložená diplomová práce má rozsah 78 stran, je členěna do 8 kapitol, obsahuje 1 

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

Z hlediska formálních náležitostí předložená práce splňuje nároky kladené na úroveň 

diplomové práce. 

Mezi hlavní formální nedostatek patří: 

- V některých kapitolách resp. jejich částech není uveden zdroj citace, ač je zcela 

evidentní, že se nejedná o vlastní myšlenky autora (např. kap. 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.9 atd.) 

Stylistická a jazyková úroveň práce je a občasnými stylisticky neobratnými formulacemi 

např. v úkolech práce – „shromáždit teoretická východiska apod. Užití formy citací je 

v pořádku. Seznam použité literatury není příliš obsáhlý, diplomant alespoň používá 

zahraniční literární zdroje. 

 

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 správně a přesně, cíl práce 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 z hlediska poměru teoretické a 

praktické části je poněkud nevyvážená. 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 zpracováno mnohem lépe než 

v předchozím případě a většinu výtek oponenta diplomant odstranil. Oceňuji záměr 

diplomanta podílet se v rámci experimentu na sebetestování. Diplomová práce splňuje 

podmínky kladené na úroveň diplomové práce. 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

Doplňující otázky k obhajobě:  

1) Kdo měl z žen v ČR nejlepší čas na závodě IRONMAN? 

2) Porovnejte ženskou a mužskou špičku z ČR v této triatlonové oblasti. 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 18.12.2011                                                    PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 

 

 

 

 

  

 


