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Posudek

Práce svým rozsahem odpovídá požadavkům na diplomovou práci. Po formální stránce je
zpracována dle požavků pracoviště, struktura není zbytečně komplikovaná a kapitoly na
sebe logicky navazují tak, aby si čtenář mohl udělat komplexní obrázek o probíraném tématu.
Práce je psaná srozumitelně a čtivě, s minimem překlepů (nejčastěji diakritika; str. 41:
“Jednodení jídelní záznamy” apod.) a gramatických nedostatků (nejčastěji interpunkce; str.
19: “...silový sportovci...”; str. 35: “... probíhali společné porady...”; str. 54: “...zkušenosti z
danou problematikou...” aj.).
V textu jsou uvedeny některé zásadní informace, jejichž zdroje chybí v přehledu literatury
(Cunninghamova rovnice na str. 43, nebo informace o rozdílu v tělesném složení hráčů
ubytovaných na internátě a dojíždějících z domova, které údajně potvrzují diplomantčiny
závěry v Diskusi).
Práce je doplněná také seznamem použitých zkratek, který však postrádá jakýkoli systém, ať
už abecední, nebo dle pořadí výskytu v textu. Zkratky IOC, GI, ADHD pak nejsou v seznamu
uvedeny vůbec, ani nejsou v textu nijak vysvětleny.

Volba tématu
Diplomantka si jako své téma zvolila málo zmapovanou situaci stravování dětských a
dorosteneckých výkonnostních sportovců. S ohledem na téměř úplnou absenci odborných
doporučení pro tuto specifickou populační skupinu je práce jednoznačně přínosná a její
přesah do tvorby nutričních doporučení si lze dobře představit.

Teoretická část
Teoretická část je napsána na 33 stranách a je postavena na celkem 106 zdrojích včetně
zcela recentní publikace z roku 2020. Sedm zdrojů je internetových a 11 je v češtině. Volba
literatury odpovídá úrovni diplomové práce a všechny uvedené zdroje jsou v textu správně
citovány.



Členění teoretické části je logické, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, problematika
výživy sportujících dětí a dopívajících je podána srozumitelně a uceleně. Kapitola 3.4.1 by
pro zjednodušení mohla být sloučena s kapitolou 3.3.2.

Praktická část
Praktické části věnovala diplomantka 23 stran. Na jejím začátku si jasně definuje dva cíle,
kterým se ve výsledkové části věnuje. Praktická část je již bohužel psána méně srozumitelně,
s místy chaotickým slovosledem, kapitola 5.3.1 již mohla být zahrnuta ve výsledkové části.
Podkapitoly s hodnocením vývoje antropometrických parametrů na str. 50-53 nemají v
nadpisech označení věkové skupiny, které se podkapitola týká a tedy není jednoznačné, zda
není stejná podkapitola vždy uvedena dvakrát. Pro přehlednost by jistě výsledkové části
pomohlo vložení výsledků do tabulek.
Jako ne příliš vhodné hodnotím použití sloupcových skupinových grafů pro vyjádření vývoje
antropometrických parametrů. Trend je vždy vhodnější znázornit grafem lienárním (ideálně
boxploty). Pokud se jedná o znázornění skupin výsledků, potom by při použití sloupcového
grafu bylo vhodnější utvořit skupiny z jednotlivých parametrů, nikoli z termínů vyšetření.
Stejně tak limit PBF mohl být vyjádřen lineáně, nikoli dalším sloupcem.
V hodnocení stravovacího režimu by bylo zajímavé mít k dispozici i souhrnný frekvenční
jídelníček, který by vyjadřoval průměrný výskyt snídaní, druhých večeří, ovoce, zeleniny,
mléčných výrobků, ryb aj.
V Diskusi, která je shrnutím předchozích uvedených výsledků a zkušeností diplomantky s
prací v Regionálních fotbalových akademiích, jsou trochu překvapující tvrzení, že ve
sledovaných intervalech nedošlo k významnému zlepšení vybraných parametrů, a to i přes to,
že ve výsledkové části konstatuje autorka všechny změny jako statisticky významné.

Přílohy
Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a vhodně diplomovou práci doplňují.

Otázky pro diplomantku
1. Čím by se ještě dal vysvětlit nárůst SMM a pokles PBF hodnocených věkových skupin
chlapců, než jen úpravou stravy?
2. Osvětlit neshodu v uvedené statistické významnosti (str. 50-52), resp. nevýznamnosti (str.
59-60) ve vývoji sledovaných antropometrických parametrů.

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě.

Práci klasifikuji stupněm: výborně velmi dobře dobře neprospěl/a

V Praze, dne 5. 8. 2020 Jitka Tomešová


