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Volba tématu 
Autorka zvolila téma, které je aktuální a pro sportovně-medicínskou praxi významné, nebť jde o velmi 
kontroverzní téma potravních doplňků. Zvolila si bakalářskou práci typu přehledového článku (re-
view). 
 
TEORETICKÁ PRÁCE TYPU PŘEHLEDOVÉHO ČLÁNKU 
Teoretický úvod je dobře zpracovaný a obsáhlý, což dokládá značné studijní úsilí, které studentka 
věnovala přípravě. Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. Abstrakt vystihuje 
zaměření práce i výsledky. Klíčová slova jsou výstižná.  

Použitá literatura: Referencí je 32, jsou recentní a zahrnují publikace předních odborníků v oboru 
sportovní výživy a biochemie (Cleggová, Goedecke, Jeukendrup, Ledvina a další). Citace jsou po for-
mální stránce bechybné, autorka pro jednoznačnou identifikaci citací užívá kód Digital Object Identifi-
cation. 

Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: Autorka si osvojila poměrně velké množ-
ství teoretických informací. Interpretuje je správně a své myšlenky formuluje přesně. Úroveň jazyko-
vého zpracování: Text svým rozsahem splňuje počet normostran. Po jazykové stránce je text srozumi-
telný, autorka se vyjadřuje jasně a logicky. Po stránce gramatické a pravopisné nemám výhrady. 
Formální úprava práce je velmi dobrá.  
Autorka jasně formulovala cíl práce. Chtěla zjistit, zda v současné době velmi populární doplněk 
stravy, který užívají vytrvalostní sportovci ke zlepšení výkonu, skutečně má oporu v odborné literatuře 
nebo zda jde o placebo efekt. 
Použitá metoda byla přiměřená tématu a rozsahu práce.  
Výsledky studie jsou založený na meta-analýze účinků MCT na vytrvalostní výkon různé délky trvání a 
různé intenzity. Zajímavou skutečností je, že ačkoli jsou pro to teoretické předpoklady, v praxi nedo-
chází vlivem zvýšené konzumace MCT ani k šetření svalového glykogenu ani  ke zlepšení vytrvalostní-
ho výkonu. 
Diskuse je na bakalářskou práci na velmi dobré úrovni. Nechybí zde srovnání s výsledky zahraničních 
studií podobného zaměření. Studentka našla několik článků včetně jednoho článku typu review (Clegg 
2010) a provedla srovnání. Z uvedených prací vyplývá, že triglyceridy o středně dlouhém řetězci ne-
zlepšují vytrvalostní výkon a že jejich popularita je založena výhradně na placebo efektu. Závěry 
autorka formulovala jasně. Autorka splnila vytčený cíl. Grafická dokumentace zahrnuje pouze 1 
obrázek. Formální zpracování práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro 
psaní závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2000) a svým rozsahem splňuje požadovaný počet 
stran. Pouze bych z estetických důvodů preferoval zarovnání textu práce do bloku. Stylistická úroveň 
práce je velmi dobrá, nemám k ní žádné výhrady.  
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Celkové hodnocení práce 
Autorka na solidní úrovni zpracovala problematiku účinků jednoho z nejčastěji používaných doplňků 
sportovní výživy současnosti, MCT, na vytrvalostní sportovní výkon. Existuje mnoho studií, které 
popisují rozdílný způsob vstřebávání MCT a LCT (long-chain triglycerides). Mnohé studie na základě 
této skutečnosti vyvozují hypotézu, že by MCT mohly fungovat na principu šetření svalového glykoge-
nu a zlepšovat tak vytrvalost. Tato skutečnost se však ve světovém odborném písemnictví nepotvrdila.  
Autorka uzavírá, že efekt MCT na sportovní výkon je založený jen na placebo efektu. Vytrvalcům tato 
skutečnost může ušetřit nemalé množství peněz. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
Práci klasifikuji stupněm  výborně  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
1. Zjišťovala autorka, zda aplikace MCT ovlivnila tělesné složení? Podle mých vlastních rešerší světo-

vé odborné literatury dochází sice k signifikantnímu poklesu procenta tělesného tuku, avšak až 
po velmi dlouhé době aplikace, přičemž úbytek tukové tkáně v praxi je velmi malý (např. necelý 1 
kg za 12 týdnů). 

2. Jsou z odborné literatury známy nějaké nežádoucí vedlejší účinky při suplementaci MCT? 
 
 
V Praze dne 6.5.2018   podpis vedoucího práce 

 
     


