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POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Vedoucí práce: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 

Autor práce: Aneta Beránková 

Název práce: Vliv oxidu dusnatého na zdraví a výkonnost člověka 

 

 Celkové hodnocení práce známkou  1. 2.  3. 4. 

1. 

 

Formulace cílů práce  X    

2. Metodika zpracování  X    

3. Práce s daty a informacemi   X   

4. Celkový postup řešení  X    

5. Teoretické zázemí autora   X   

6. Členění práce (kapitoly, podkapitoly, odstavce)  X    

7. Práce s odbornou literaturou (citace, norma)  X    

8. Úroveň jazykového zpracování  X    

9. Přesnost formulací a práce s odborným jazykem  X    

10. Formální zpracování – celkový dojem  X    

11. Splnění cílů práce   X   

12. Závěry práce a jejich formulace   X   

13. Odborný přínos práce a její praktické využití   X   

14. Souhrn a klíčová slova odpovídají obsahu práce  X    
 

Bakalářská práce studentky Anety Beránkové nazvaná „Vliv oxidu dusnatého na zdraví 

a výkonnost člověka“ je rešeršní prací o rozsahu 32 stran bez příloh. Práce obsahuje 1 tabulku, 

1 obrázek a 1 graf. Pro zpracování práce bylo podle seznamu literatury použito 40 zdrojů, z toho 

20 zahraničních.  

 

Struktura teoretické práce byla dodržena podle doporučení (http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-

161.html). Formátování práce je v pořádku podle doporučení UK FTVS. 

Citováno je podle normy APA6.  

Formálních chyb a překlepů je minimum. 

Práce je logicky členěna. 

 

Cíl a úkoly práce odpovídají názvu práce.  

Studentka v práci prokazuje, že se orientuje v dané problematice. Uvědomuje si pozitiva i rizika 

suplementace oxidu dusnatého ke zlepšení výkonnosti člověka. Studentka pracovala samostatně, 

vyvíjela zájem o problém, který chtěla vyřešit.  

 

 

 

Práci k obhajobě doporučuji. 

 

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-161.html
http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-161.html
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Doplňující otázky k obhajobě: 

1) Myslíte si, že používání doplňků stravy je opravdu nezbytné, aby mohli sportovci 

v soutěžích uspět? 

 

2) V práci píšete: „Podle Australian Inetrnational Sporting (AIS, 2011), která se zabývala 

suplementací přírodního extraktu z řepy červené (Beta vulgaris), dochází ke zlepšení 

svalové práce (snížení spotřeby kyslíku při zatížení), a to jak po dlouhodobější 

suplementaci (3–25 dnů), tak i při jednorázovém podání přírodního řepného džusu. Nižší 

spotřeba kyslíku pro vykonání fyzické práce je patrná u intenzit v rozmezí 45–80 % 

osobního maxima VO2max. Larsen, Schiffer a Bourniquet (2011) doplňují, že při vysoké 

intenzitě není snížení spotřeby kyslíku ani zlepšení výkonu pozorováno. Suplementace 

přesto prodlužuje dobu výkonu na úrovni vysoké intenzity.“ Jak si tuto skutečnost 

vysvětlujete, co se podle Vás v těle při maximálních vytrvalostních výkonech odehrává? 

 

 

 

 

V Praze, 26. 8. 2018      Mgr. Martina Chrástková, Ph.D. 

        Vedoucí bakalářské práce 


