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Ústav tělovýchovného lékařství 

 

Práce obsahuje 40 stran 

Abstrakt v ČJ a AJ 2 strany (s.4-5) 

Obsah 2 strany (s. 6-7) 

Úvod 1 stranu (s. 8) 

Teoretická část 23 stran (s. 9-31) 

Diskuse 2 strany (s. 32-33) 

Závěr 1 stranu (s. 34) 

Seznam použitých zkratek 1 stranu (s. 35) 

Literatura 3 strany (s. 36-38) 

Seznam obrázků 1 stranu (s. 39) 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí do práce 1 strana (s.  40) 



 

Teoretická část se skládá z kapitol: 

MCT tuky obecně (s. 9-10), Metabolizmus MCT ve srovnání s LCT (s. 11-15)), Vytrvalostní výkon 
(s. 16-21), Využití MCT ve vytrvalostním sportu (s. 22-31). 

Diskuse zahrnuje 2 strany (s.32-33) 

Závěr na 1 stranu (s. 34) 

Popis práce 

Jedná se o přehledovou práci, která je založena na studiu literatury o daném tématu 
z dostupných zdrojů (viz literatura). Seznam obsahuje celkem  32  publikací, vzniklých v letech 
1982 až 2016; z toho je 21 z let 2000-2016, 5 je od českých autorů. 

Připomínky oponenta 

Text není zarovnán do bloku, jak je u publikací vyžadováno 

s. 8     glykogenu ne glykogenem 

s. 10   katalyzátoru ne katalyzátorem 

s. 12   děj, probíhající 

s. 18    resyntézou 

s. 22    které se týkaly, pozorovaly 

s. 23    zátěže, přivedly 

s. 25    podstoupili 

s. 28    plasmatického 

s. 30    zabývaly 

s. 32    sportovního – ne atletického (anglismus-athletics = obecně sport!) 

             řečiště na rozdíl od 

 

Otázky na autorku 

Z jakých medicinských databází čerpala literaturu? 

 

HODNOCENÍ 

 Předložená bakalářská práce je logicky členěna a její struktura je 
adekvátní.  Zabývá se problematikou, společnou pro medicínu i sportovní vědu. 
Cílem autorky bylo sestavit na základě publikací v literatuře přehledovou práci o 
vlivu suplementace MCT tuků na vytrvalostní výkon a vyhodnotit účinnost této 
metody. Závěr by mohl sloužit jako výstup pro sportovní praxi. 



 Přístup autorky k zadanému tématu i zvolený postup byly adekvátní. Počet 
citovaných publikací jako zdrojů odpovídá pozornosti vědecké obce věnované 
této problematice. Zdroje jsou citovány správně a až na nejnovější českou 
publikaci pocházejí od renomovaných autorů či recenzovaných časopisů nebo 
monografií. 

 Formulace autorky jsou adekvátní, jazyková výbava a způsob vyjadřování 
jsou pro požadavky diplomové práce vyhovující (dle Opatření děkana č. 
10/2010). 

ZÁVĚR 

Práce vychází ze studia literatury týkající se zadaného tématu. Téma bylo 
zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce, text 
je kvalitní po stránce obsahové i formální, drobné stylistické nedostatky 
neovlivňují výsledky. Počet publikací je pro potřeby diplomové práce tohoto typu 
dostačující. Diskuse je rozsahem omezená, ale logicky zpracovaná a vede 
k validním závěrům 

Hlavní přínos práce vidím v kompletaci současných poznatků o vliv MCT tuků na 
lidský organizmus a ve využití závěrů práce pro další výzkumné aktivity. 

 

Předložená bakalářská práce autorky Kateřiny Holé odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

Doporučuji práci k obhajobě 

Práci hodnotím stupněm velmi dobře 
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