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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Student si pro svoji diplomovou práci zvolil velmi aktuální téma vzhledem ke stále stoupající výkonnosti 
v mnoha sportovních odvětvích. Cíl práce je jasně, srozumitelně a stručně formulován. Struktura práce 
má logický charakter.                         
2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou  
     (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Teoretická část je jako komplex velmi kvalitně zpracována. Poměr teoretické a výzkumné části práce je 
vyvážený. Rozsah uvedené literatury a zdrojů je aktuální a vysoce převyšuje běžný standard – celkem 58 
zdrojů včetně internetových. Užití formy citací je správné a přehledné. V práci bych doporučovala 
sjednotit terminologii, student v názvu práce užívá pojem výživové doplňky, ale v dalších částech práce se 
tento termín již neobjevuje a autor pracuje s pojmem „potravní doplněk“.    
            
3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Formulace jednotlivých pracovních hypotéz vychází ze stanoveného tématu práce a je v souladu s jejím 
cílem. Vzhledem k zaměření práce a jejímu rozsahu bych očekávala, že se student zaměří i na rozdílné 
využívání výživových suplementů zvlášť u žen a u mužů (krátkou zmínku nacházíme pouze v kpt. Diskuze). 
Domnívám se, že toto členění by mohlo ovlivňovat výsledky některého z uvedených sportů.  
              
4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Základní výzkumnou metodou, kterou autor ve své práci použil, je metoda dotazníku a řízeného 
rozhovoru. Výzkumné metody plně postačují k ověření stanovených výzkumných úkolů i k potřebám 
práce. 
            
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků,  grafů, tabulek  
     aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Výsledky jednotlivých šetření jsou přehledně zaznamenány, vyhodnoceny i interpretovány a to hlavně 
v podobě tabulek a grafů. Nedostatek spatřuji v chybějícím číslování tabulek a jednotlivých grafů. Diskuse 
je velmi kvalitně zpracována a je zřejmé, že se student v dané problematice orientuje a snaží se o co 
nejpregnantnější vysvětlení dané problematiky.        
     
6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy),  
     přínos a využití výsledků. 
Závěry práce jsou jasně strukturované a věcně správné. Práce je využitelná s různými alternativami pro 
trenéry i sportovce z jiných sportovních odvětví.   
                
7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, dodržení norem  
    rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
Po formální stránce diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. V práci se přesto vyskytují 
nedostatky např. gramatické chyby (str. 111 „…pracovníci s centra…), tabulky se člení na dvě stránky (str. 
54, 55, 56, 59, 62…….až 78), str. 24, 26 a 28 obsahují upozornění „ Chyba! Nenalezen zdroj odkazů“, 
podkapitoly 3.3.4.1  „proteiny“ jakož i další podkapitoly začínají malými písmeny. Taktéž velké mezery  



mezi nadpisem a textem (str. 35) nebo rozhozený text (str.15) formální stránku práce snižují. V práci 
nacházíme i nepřesnou terminologii (str.22 – „plavecký styl“). 
              
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho  
     informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Z práce je zřejmé, že autor pracoval samostatně a s velkým osobním nasazením. Při své práci vhodně 
využíval uvedenou literaturu i informační zdroje.  
                
Práci k obhajobě   doporučuji 
 
Návrh klasifikace: 
 
Otázky k obhajobě:  
1) Uveďte, na základě jakého klíče jste pro svoji práci vybral vytrvalostní a silové sporty.   
2) Kolik žen se v jednotlivých sportovních odvětvích vyskytuje ve Vašem výzkum? 
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