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Volba tématu 

Autorka zpracovala bakalářskou práci na téma „Rozdíly ve výživě české reprezentace ve sportovním 

lezení a výkonnostních lezců“. Autorka si kladla za cíl zmonitorovat kvantitativní i kvalitativní složení 

stravy české reprezentace ve sportovním lezení a zjištěné výsledky porovnat s průměrnou skupinou 

výkonnostních lezců 

TEORETICKÁ ČÁST 

Struktura práce, logické členění (obsah) 

Teoretická část DP obsahuje 3 podkapitoly pojednávající o optimálním somatotypu horolezců, o funkční 

charakteristice lezení a o optimální výživě pro horolezce, která podle odborné literatury může zlepšovat 

lezecký výkon. 

Abstrakt a klíčová slova  

odpovídají obsahu práce 

Práce s literárními prameny, informačními zdroji 

Autorka ve své práci využívá jako literární zdroje klasické odborné publikace stěžejních autorů v knižní 

formě, hlavně však čerpá z moderních článků publikovaných v anglosaském písemnictví. Internetové 

zdroje a klasické literární prameny jsou v rovnováze. Celkově uvádí 58 pramenů světové literatury. 

Správnost a úplnost citací použitých zdrojů 

Formát citací je standardní a odpovídá citační normě. 

Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem 

Autorka jasně a srozumitelně formuluje své myšlenky, práce se dobře čte. 

Úroveň jazykového zpracování 

Jazyk práce je stylisticky v pořádku, po stránce gramatické a pravopisné neobsahuje žádné chyby. 

Náročnost tématu na teoretické znalosti 

Studentka se velmi dobře orientuje v zadaném tématu. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Formulace výzkumné otázky, cílů práce 

Cíl práce je formulován jasně a srozumitelně. Autorka si stanovila 6 hypotéz. 

Užité metody výzkumného šetření 

Jde o experimentální práci. Výzkum byl prováděn prostřednictvím krátkého dotazníku, měřením 

tělesných proporcí jedince a vyhodnocením stravovacího záznamu (jídelníčku). Hodnocení získaných 

jídelníčků a tělesné aktivity bylo provedeno pomocí softwarové databáze Nutri Pro Expert. Každému z 

účastníků výzkumu byl spočítán BMR dle Mifflin-St. Jeor rovnice, jež byl dále násoben koeficientem 

pro fyzickou aktivitu osoby a tím byl získán CEV. MET hodnota pro danou sportovní aktivitu byla 

samostatně zadána a připočítána k jednotlivým dnům, ve kterých byla prováděna. 

Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce 

Zvolená metoda má úroveň odpovídající diplomové práci. 

Charakteristika zkoumaného souboru 

Bylo testováno celkem 15 výkonnostních lezců a 14 reprezentantů ve sportovním lezení pro rok 2018, 

kteří tvořící většinu české lezecké reprezentace. Soubory probandů byly dostatečně velké vzhledem k 

cíli studie.  

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití 

Výsledky jsou zpracovány ve formě přehledných tabulek a grafů.  

Úroveň diskuse 

Diskuse je rozsáhlá a odpovídá nárokům na diplomovou práci. Diskuse je vedena fundovaně a logicky. 

Neobsahuje odkazy na odborné práce světového písemnictví, které se zabývaly stejnou nebo podobnou 

tématikou, ale v teoretické části nalezneme mnoho odkazů na světovou odbornou literaturu. 

Splnění cíl 

Základní cíl práce byl splněn, autorka odpověděla na všech 6 hypotéz, které si stanovila. 

Formulace závěru 

Závěr shrnuje získaná data a zasazuje je do kontextu. 

Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi 

Práce přináší zajímavá data o v tom smyslu, že ženy obou skupin nedosahují na doporučené nutriční 

hodnoty, procento tělesného tuku mají příliš nízké. Tato skutečnost je nebezpečná, jelikož nízké hladiny 

tělesného tuku v těle přímo souvisí se zdravotními riziky, jako jsou poruchy menstruačního cyklu až 

neplodnost, vyšší riziko vzniku osteoporózy a možná tendence ke vzniku únavových zlomenin, snížené 

vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích apod. 

Přílohy  

Bakalářská práce obsahuje 26 tabulek, 5 obrázků a 2 přílohy, které tematicky odpovídají obsahu práce. 
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Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací. 

Celkové hodnocení práce (6–10 vět).  

Formálně i obsahově práce splňuje nároky na diplomovou práci. V diplomové práci autorka potvrdila 

předpoklad, že v současnosti se elitní sportovní lezci vyznačují středně vysokou postavou, nižší 

hmotností a nízkým objemem tělesného tuku. Z pohledu somatotypu je zde zastoupena hlavně 

mezomorfní a ektomorfní složka. Nízké procento tělesného tuku je základním antropometrickým 

předpokladem dosažení vysoké lezecké obtížnosti.  

Autorka uvádí nejspolehlivější prediktory lezecké výkonnosti: patří maximální síla a svalová vytrvalost 

flexorů prstů a pletence ramenního a výbušná síla pletence ramenního.  

Co se týká nutričních specifik sportovních lezců autorka zjistila, že reprezentanti nekonzumují 

dostatečné množství sacharidů a že konzumují méně tuků i alkoholu než průměrná skupina lezců. Příjem 

bílkovin a mikronutrientů byl v obou porovnávaných skupinách dostatečný.  

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci 

Doporučuji práci k obhajobě 

Práci klasifikuji stupněm výborně  

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1. Autorka uvádí, že data získaná z dotazníků a měření byla následně přepsána do tabulek v 

programu Microsoft Excel a statisticky vyhodnocena. V textu práce jsem konkrétní výsledky 

použité statistické metody nenašel. Jakou statistickou metodu k porovnání rozdílů v nutričních 

hodnotách ve výsledcích použila? 

2. Věděla by autorka, jaký doplněk stravy lze doporučit horolezcům při zdolávání osmitisícovek?  

(Za racionální lze považovat suplementaci Glutaminem. Jakožto energetický substrát pro 

leukocyty zvyšuje nespecifickou imunitu. Navíc zvyšuje hladinu neurotransmiteru GABA, 

který může příznivě ovlivnit paměť, psychické vyčerpání, depresivní náladu a předejít tak do 

jisté míry horské nemoci.) 

 

V Praze 28.5.2019      Podpis vedoucího práce 

 


