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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Zvolené téma je velmi zajímavé a bezesporu vysoce aktuální. Výživa sportující mládeže je 
obvykle řešena jen okrajově, a to spíše odborníky na sport než odborníky nutricionisty. 
Přitom jde o oblast pro zdraví a vývoj této populační skupiny klíčovou a její podcenění 
významně ovlivní nejen sportovní výkonnost, ale i riziko úrazu, případně následných 
dlouhodobých zdravotních obtíží.  

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím vysoce kladně. 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje jsou 
dostatečně bohaté  a autorka je cituje správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní, na několika místech poněkud kostrbaté. Nicméně 
jazykovou výbavu a způsob vyjadřování autorky považuji za dostatečné pro požadavky 
diplomové práce.  

 

Praktická část 

Téma práce je velmi specifické, vyžadující náročnou, intenzivní spolupráci s regionálními 
pracovišti (RFA). Formulace hypotéz a cílů práce jsou plně adekvátní a všechny otázky jsou 
relevantně zodpovězeny. Snad jen téma adherence jednotlivých skupin sportovců 



k výživovým doporučením by si zasloužilo širšího komentáře.  Nad rámec stanovených 
hypotéz a s využitím získaných výsledků a zkušeností zpracovala autorka nový edukační 
materiál o výživě pro hráče i jejich rodiče. Stanovené cíle práce byly tedy nejen splněny, ale i 
rozšířeny. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

Grafické zpracování je velmi kvalitní. 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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