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Studentka vypracovala svoji diplomovou práci samostatně pod 

mým vedením. Na moje připomínky reagovala adekvátně, včas a 

nedostatky byly doplněny nebo odstraněny dle mých doporučení. 

Téma práce si studentka vybrala a připravila z velké části sama a 

výsledky vychází z rozsáhlejšího programu, zaměřeného na 

optimalizaci stravovacího režimu fotbalových akademií FAČR. 

Úvodní literární přehled je zpracován s ohledem na cíle práce a 

položené otázky a stručně shrnuje současné znalosti o výživových 

doporučení pro mladé sportovce, možnostech analýz detailního 

tělesného složení a stručně představuje koncepci fotbalových 

akademií, na jejichž „půdě“ byla studie realizována. 

V práci jsou použity jak české, tak zahraniční literární zdroje, 

v adekvátním rozsahu; systém citací je jednotný. 

V praktické části diplomové práce studentka provedla 

dotazníkový průzkum stravovacího režimu a analýzu 

antropometrických změn v závislosti na pobytu ve fotbalové akademii 

vs. mimo ni.  

Zpracování výsledků je na relativně dobré úrovni, zásadnější 

pozorovaná  zjištění  jsou představována jak formou tabulek, tak i 

grafů. 

V grafech nicméně chybí detailnější popisy os. Analýza a 

porovnání stravovacích zvyklostí v „domácím“ a „internátním“ 



uspořádání je ale až příliš stručná, chybí zde skutečné a detailní 

porovnání mezi oběma režimy. Podobně je porovnání mezi 

doporučeními a skutečností bohužel představeno pouze formou 

kazuistik a příkladů jídelníčků, nikoli formou souhrnného a detailního 

porovnání dlouhodobějších změn ve stravování mladých fotbalistů ve 

dvou režimech.  

Zjištěné rozdíly jsou obšírně shrnuty a probírány v diskusi, ale i 

zde pro určitá tvrzení není opora v „tvrdých datech“ a jedná se spíše o 

spekulativní sumarizace.  

V diskusi se studentka často zmiňuje o statisticky významných 

změnách, ve výsledkové části nicméně nejsou všechny tyto změny 

konkretizovány a podloženy. 

Celkově studentka splnila zadání práce a prokázala, že je schopná 

samostatně zpracovat a vyhodnotit dostupnou odbornou literaturu; 

účastnit se přípravy studie, významně participovat na jejím vlastním 

provedení a stručně zpracovat získané výsledky.  

 

Vzhledem k celkovému přístupu doporučuji práci k obhajobě a 

z důvodu několika výše zmíněných nedostatků navrhuji klasifikaci 

velmi dobře. 

  

   

                                                          Ing. J. Hubáček, CSc., DSc. 

 

Předložená práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a 

předpisům pro psaní diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010). 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
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