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Diplomová práce studenta Bc. Lukáše Tomana „Výskyt a prevence astmatu v běžeckém 

lyžování u mládežnických kategorií“ je zpracována na 83 stranách, z toho je 77 stran textu a 6

stran příloh. Součástí příloh je anketa v plném znění a 1 tabulka. Text je přehledně a 

srozumitelně členěn do 7 kapitol, seznamu literatury a příloh. Součástí textu je 6 obrázků, 1

tabulka a 26 grafů. Seznam literatury obsahuje 63 citačních zdrojů knižních i časopiseckých a 

6 zdrojů internetových. V seznamu literatury je 13 publikací zahraničních.

Předložená diplomová práce je přehledná a poměrně dobře zpracovaná. V textu se ale objevila

řada překlepů a formálních chyb (např. str. 11, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 31, 34, 35, 42, 48, 

63, 69 atd.), ale také hrubých chyb (str. 11, 44, 63). Na str. 64 se objevují dva odstavce 

s menší velikostí písma. V textu chybí odkazy na obrázky. Při rozboru literatury v kapitole 2 

„Teoretická východiska práce“ autor používá v některých podkapitolách termín „astma“ a 

v některých „asthma“, bylo by vhodné sjednotit v celé práci.

Citace literatury je podle platné normy ISO s drobnými nedostatky. V textu se poměrně často 

vyskytly nepřesné citace, kdy se neshoduje rok vydání nebo počet autorů (např. Kolek a kol.; 

Štípal a kol.; Musil a kol.; Kašák, 2013; Vašáčková, 2013; Kašák, Pohunek, 1997 atd.). Dále 

v textu je nejednotně citováno „a kol. nebo et al.“. Některé citační zdroje uvedené v textu 

nejsou obsaženy v seznamu literatury (např. McKonnel, 2011; Musil a kol., 2005; Kubánek, 

2012 atd.). Stejně tak v seznamu literatury jsou zdroje, které se neobjevují v textu (např. 

Kutílek, Žižka, 2012; Bolek, Ilavský, Soumar, 2008; Gnad a kol., 2008). Pro lepší přehlednost 

mohl být seznam literatury očíslován. U obrázků jsou také citace, které nejsou přesně dle 

platné normy.

Po obsahové stránce je práce poměrně dobře zpracovaná s drobnými nedostatky. Kapitola 2 

„Teoretická východiska práce“ je přehledná, obsáhlá s dostatečným množstvím citačních 

zdrojů – zejména kapitoly 2.1 až 2.3. Dle mého názoru jsou zde některé kapitoly nadbytečné –

např. kap. 2.4.2 nebo 2.4.3, 2.4.7 a 2.4.8, neboť úzce nesouvisí s tématem práce. Cíl a úkoly 

práce jsou jasně definované. Kapitola 4 „Metodika práce“ je dostatečně zpracována. Výhrady 

mám k charakteristice zkoumaného souboru, který je zde zavádějící, neboť anketa byla 

rozdána trenérům, a tím je zmíněný sledovaný soubor, nikoli skupina běžců. Takže zde chybí 

bližší charakteristika skupiny trenérů, kteří vyplňovali anketu. V kapitole 5 „Výsledky“ je 



množství grafů, které pro čtenáře nejsou příliš přehledné. Koláčové typy grafů se uvádějí 

většinou v případě, že je tam více zkoumaných položek. Zde většinou jsou porovnávány 

pouze dvě položky. Vhodnější a přehlednější by bylo uvést všechny výsledky týkající se 

výskyty astmatu a alergie do přehledné tabulky. V práci si autor stanovil dvě hypotézy. 

Odpověď na ně se objevuje správně nejen v diskusi a závěru, ale trochu nadbytečně i ve 

výsledcích. Kapitoly 6 a 7 jsou dostatečně zpracované.

Cíle a úkoly práce byly splněny.

Otázky k obhajobě:

1. V hypotéze č. 1 jste si stanovili, že v mládežnických kategoriích bude menší 

prevalence astmatu než u dospělých. Na základě čeho a jak jste stanovili míru, co 

budete považovat za významné, abyste dokázali hypotézu potvrdit nebo vyvrátit?

2. Popište uceleně, jak byste do tréninku v celém ročním období zařadil jako trenér 

konkrétní prostředky na prevenci astmatu?

3. V anketě jste se ptal, zda někdo z trenérů zažil u svých svěřenců astmatický záchvat, 

jak odpověděli?

4. Charakterizujte sledovaný soubor – trenéry, kterým byla rozeslána anketa.

Předložená práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na diplomové práce, a proto ji 

připouštím k obhajobě.
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