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Diplomová práce má rozsah 78 stran, obsahuje 26 tabulek, 21 grafů, 1 obrázek, 1 
schéma. Seznam použité literatury obsahuje 25 titulů. Práce v zásadě dodržuje strukturu 
odborné zprávy (anomálií je kapitola „Charakteristika moderního pětiboje“ před teoretickou 
částí), ale je zpracována po formální stránce nedbale. 

Cílem práce bylo vyhodnotit dlouhodobě sledovanou výkonnost členů reprezentace 
moderního pětiboje ve funkčních testech. Diplomantka slibuje vytvoření databáze údajů o 
sledovaném souboru, popisnou statistickou manipulaci s daty a dále, s. 45 „Pomocí 
počítačového zpracování odhalit některé korelace.“ 

Teoretická část přináší řadu vesměs utříděných poznatků přímo ve vztahu k řešené 
problematice, což je kladem práce (výjimkou je kapitola Historie moderního pětiboje). Ve 
sledované problematice v řadě případů nepanují zcela jednoznačné názory, proto je zajímavé 
sledovat, o které autory se diplomantka opírá a jak dokládá důkazy k vybraným názorům. 
Odkazy i komentáře mohly být v některých pasážích hojnější (např. prvních šest podkapitol 
teoretické části je citován pouze 1 titul).

Kapitola Cíle a úkoly diplomové práce je velmi úsporná. Kapitola Metodika poskytuje 
všechny potřebné údaje k orientaci o souboru a o charakteru dat. Bohužel zde, ani v dalším 
textu, není zdůvodněno, proč nejsou v práci uvedeny zdrojové údaje (slibovaná databáze), 
proč byly počítány průměry, z kolika měření a z jakých testů byly spočítány. K čemu slouží 
porovnávání průměrných hodnot mužů a žen?  Sledovaný soubor byl malý a velmi různorodý 
jak z hlediska věku, výkonnosti, somatických parametrů a patrně i trénovanosti. O čem 
vypovídají změny průměrných hodnot? Korelace diplomantka neodhalovala?

Za hodnotnou považuji druhou část výsledků, které zpracovávají individuální posuny 
sledovaných parametrů. Tato část přináší podstatné informace, výsledky jsou zpracovány 
přehledně. 

Diskuse si správně klade za cíl srovnat východiska s výsledky, ale není příliš 
pochopitelná – proč se porovnávají triatlonisté s pětibojaři? Závěry shrnují výsledkovou část 
přiměřeně její filosofii. 

Po formální stránce se vyskytuje v práci celá řada nedostatků:
- seznam literatury nedodržuje současnou citační normu 
- v práci je řada matoucích překlepů např. rnmol, V02max, SFANP, EXC O2, 
- chybí názvy některých grafů (např. 3-8) 
Práce Sylvie Marčevové zpracovává zajímavá a cenná data. Předložený text však mohl být 

koncipován promyšleněji a zpracován pečlivěji. Přesto podstata ověření schopností 
diplomantky stanovit aktuální odborný problém, zvolit způsoby jeho řešení a předložit 
výsledky formou písemné zprávy byla naplněna. Proto předloženou diplomovou práci 
doporučuji k obhajobě.
Navrhované hodnocení: dobře

Otázky k obhajobě:
1. Jaká doporučení k řízení tréninku členů reprezentace moderního pětiboje vyplývají ze 
zjištěných průměrných hodnot?
2. Zvažovala jste statistické ověřování vztahů mezi sledovanými parametry (počítání 
korelací)? 
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