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Posudek 

Práce splňuje veškeré formální náležitosti, které jsou pro tento typ práce předepsány. 
Diplomová práce je členěna logicky a jednotlivé části na sebe navazují. Autorka splnila 
zadání diplomové práce bez připomínek. V rámci celé diplomové práce pracovala 
samostatně, v rámci odborných konsultací akceptovala připomínky vedoucího práce. 

Volba tématu 

Téma zvolené pro diplomovou práci je vysoce aktuální. Autorka se zabývá problematikou, 
která je v zahraničí již delší dobu velmi sledována, tedy výživou vrcholových sportovců , ale 
zaměřuje se na věkovou kategorii, o jejichž výživových doporučeních v rámci intenzivní 
sportovní aktivity není mnoho informací a doporučení, případně jsou tato doporučení velmi 
obecná. Výstupem práce je velmi dobře zpracovaný edukační materiál, který jde cestou 
doporučování vhodnějších pokrmů , nikoliv cestou striktních příkazů a zákazů, což je pro tuto 
věkovou kategorii hráčů jednoznačně vhodnější. 

Teoretická část 

Autorka práce dobře pracuje se zdroji, jako vedouci práce jsem měl pouze připominku 
k výraznějšímu zařazení zahraniční literatury, což se podařilo v dostačuj ící míře. Zde na 
tomto místě je nutné podoktnout, že literatury k danému tématu je relativní dostatek ovšem 
na úrovni obecných doporučení, nikoliv praktických zkušeností a vyzkoušených postupů . 

Domácích nebo zahraničních prací, které by popisovaly témata blízká diplomové práci je 
naprosté minimum. Uváděné prameny jsou citovány správně. Větší pečlivost by si zasloužila 
stylistická část práce. Práce zcela splňuje požadavky jak na formální , tak i odbornou úroveň . 

Praktická část 

Praktická část velmi podrobně pop1su1e průběh spolupráce na regionálních fotbalových 
akademiích a jak se získané výsledky promítají do upřesňujících postupů a doporučeních . 
Například požadavek na evidenci procentuální konzumace porcí jídla u jednotlivých hráčů a 



propojení této evidence s výsledky měření tělesného složení. Výsledkem práce je souhrnný 
materiál pro hráče i rodiče, který odráží i potřebu opakované edukace nejen hráčů , ale 
zejména rodičů . Výraznější vliv rodičů je specifikou ČR, protože v zahraničí je tento typ 
akademií veden pouze formou celotýdenního internátního vzdělávání . Stanovené cíle práce 
byly bez připomínek splněny . 

V závěru jsou zjištěné výsledky shrnuty logicky a přehledně . 

Přílohy 

Přílohy svou kvalitou odpovídají požadavkům kladeným na daný typ práce. 

Doporučení I nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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