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Náročnost tématu na: 

 úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti X X   

vstupní data a jejich zpracování  X X  

použité metody  X   

 

Kritéria hodnocení práce: 

 úroveň 

 výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce  X   

samostatnost při zpracování 

tématu 

X X   

logická stavba práce  X X  

práce s literaturou včetně citací  X   

adekvátnost použitých metod  X   

formální úprava práce (text, 

grafy, tabulky) 

 X   

stylistická úroveň  X   

nároky BP na podkladové 

materiály, konzultace 

 ---   

zpracování výsledků, použití 

analýz 

 X X  

využitelnost výsledků a námětů 

v praxi 

 X   

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  DOPORUČUJI 

 

Navržený klasifikační stupeň:  2 - 3 (podle průběhu obhajoby) 

 

 



Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem. Tato a podobné studie by mohly být jistým 

pozitivním přínosem nejen pro oblast sportu, jak je avizováno v názvu práce, ale jisté 

poznatky by se daly za určitých okolností aplikovat i u jedinců běžné nesportující populace. 

Formálně hodnotím předkládanou práci kladně, i přes řadu gramatických chyb (proměná x 

proměnná, VO2 x VO2, čárky ve větách atd). Nemám víceméně výhrady k rozsahu, ani 

členění práce.  

Měla bych několik připomínek k teoretické části práce, k výsledkové části a především 

k diskusi: 

1/ na několika místech textu jsou uvedeny chybně citace (např. Staša Bartůňková… Zdeněk 

Jirák…. 29., 30. str.) 

2/ měla bych výhrady k tvrzení, které je uvedeno v kap. 1.6.3 Doporučení pro pitný režim - 

„…. doporučuje se….bylinné čaje, kofeinové nápoje….“. Tyto nápoje obsahují látky (thein a 

kofein) s diuretickými účinky. Pokud jsou tyto nápoje doporučovány, mělo by být uvedeno 

případně nějaké „rozumné“ množství/den. 

3/ vhodnější formulace než „odběr laktátu“…. odběr vzorku krve pro stanovení hladiny 

laktátu 

4/ kap. 2.2.4 Průběh měření – celý text kapitoly by byl přehlednější v několika podkapitolách  

5/ není uvedena doba měření reakční doby 

6/ terminologie – reakční doba na světlo x na zrakový podnět (str. 40.) 

7/ tab. 14. (str. 42.) – chybné parametry v levém sloupci (ročník, pohlaví….) 

8/ str. 43. – tab. 15. + 16. – je uvedena reakční doba zvuk, ačkoliv je v textu kap. 2.2.5 

avizováno hodnocení reakční doby na „zrakový podnět“ 

9/ str. 48. – tab. 19. – barevné vyznačení statistické významnosti – podle mého názoru jsou 

v odborném textu jiné zvyklosti (* nebo tučný text) 

10/ diskuse – diskusní část je nejslabším místem celé práce, je uvedena 1 studie bez řádné 

citace, jsou vypsány informace již popisované v předchozích kapitolách (design práce, průběh 

testování atd.) 

11/ v Pokynech k měření uvádíte % podíl jednotlivých složek stravy  

(55 % S, 20 % B, 25 % T) – vzhledem k tomu, že 7 probandů z 11 uvádí spíše pohybovou 

aktivitu vytrvalostního charakteru, je podle mého názoru 20 % B docela neadekvátní 

množství… Jednak je takové množství spíše žádoucí u silových aktivit, a za další zdrojem 

kvalitních bílkovin je především maso, které je společně s např. tučnými sýry řazeno mezi 

kyselotvorné potraviny 

  

Otázky k obhajobě: 

1/ V práci používáte „škálu vnímání únavy“ pro subjektivní hodnocení náročnosti vykonávané 

pohybové aktivity. Zdůvodněte, proč jste tuto škálu použil a nezvolil k hodnocení náročnosti 

např. měření SF´ sportesterem? Věděl byste, u kterých jedinců se především v klinické praxi 

používá k hodnocení zátěže tzv. Borgova škála hodnocení zátěže? 

2/ Z předkládaných výsledků by se dalo říci, že pití alkalické vody zvyšuje především výkon 

při anaerobní činnosti a pozitivně ovlivňuje rozdíl LAklid – LApo zátěži (nastavením vyšší 

hodnoty LAklid). Zkuste se zamyslet, kterými dalšími „faktory“ (např. dietní doporučení) by se 

mohl potenciálně účinek alkalické vody podpořit… 

Další otázky vyplynout případně v průběhu obhajoby. 
 
Oponent bakalářské práce:  
Jméno, tituly: Mgr. Ivana Kinkorová, Ph.D. 

V Praze dne: 2.9.2019       Podpis:  


