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Student si zvolil pro svojí diplomovou práci velmi aktuální téma, protože vrcholový sport se v dnešní 

době bez potravních doplňků neobejde.  

Práce má logickou strukturu. Teoretická část práce vychází z nadstandartních 58 literárních zdrojů 

(včetně akademických prací a internetových zdrojů). Tato část práce má přímý vztah k výzkumu, 

zabývá se strukturou sportovního výkonu ve vybraných silových a vytrvalostních sportech. Významná 

kapitola je věnována potravním doplňkům, je zde i správně zařazena kapitola, zmiňující se o 

legislativě potravních doplňků. Patrně by bylo lepší sjednotit terminologii, protože „výživové 

suplementy“ se objevují jen v názvu práce. I v teoretické části práce je patrné, že student se v dané 

problematice vyzná, což se projevuje např. snahou o pochopení vztahu potravních doplňků 

vůči ročnímu tréninkovému cyklu. 

V práce se objevuje celkem 7 hypotéz, které reflektují problémové otázky. Studentovi se podařilo 

získat unikátní vzorek 56 vrcholových sportovců. Byly využity dvě základní metody – dotazník 

(nevyplněný dotazník se nachází v příloze č. 3) a řízený rozhovor. Výsledky jsou prezentovány 

v přehledných tabulkách a grafech a jsou správně interpretovány. Kapitola „Diskuze“ je velmi kvalitní, 

můžeme vidět snahu o maximální pochopení problematiky. Pozitivní vliv na kvalitu práce měl i 

konzultant, ing. Mach. 

Mírně byla podceněna formální stránka práce – např. občas překlepy, tabulky na dvou stranách (v 

internetové formě), tabulky nejsou chronologicky číslovány, „chyba, nenalezen zdroj odkazů“ na str. 

25, 26 a 28, nejmenší podkapitoly nezačínají velkým písmenem atd. 

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce vykazuje 0 podobných dokumentů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Hodnocení: 

 

Otázka k obhajobě: Myslíte si, že malé procento respondentů, kteří potravní doplňky berou na 

základě rady trenéra, je obecná záležitost nebo se jedná jen o problém daného sportovního centra? 
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