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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

9 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

9 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

9 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

9 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

9 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

9 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

10 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

 

Ve Vaší práci se zabýváte analýzou výživy profesionálních sportovců 

a ve výsledcích své práce uvádíte velmi zajímavá zjištění. Například 

zjištění, že všichni hodnocení probandi byli v celkovém souhrnu týdne 

v kalorickém deficitu je zásadní a může být až kritické pro výkon  

profesionála. Můžete stručně vyjádřit Váš názor, kde je podle Vás 

chyba v systému edukace ve výživě u vrcholových sportovců a jak by 

bylo možné edukační proces v oblasti zdravého stravování Vašich 

zkoumaných sportovců podpořit? 

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky  

Výživa v severské kombinaci u adolescentů při vrcholovém sportu  

 

Tereza Sudková 

Ph.Dr. Jana Kočí, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

 

Diplomová práce Výživa v severské kombinaci u adolescentů při 

vrcholovém sportu se zabývá velmi zajímavým tématem výživy při 

vrcholovém sportu cílených na studium výživových plánů vybraných 

juniorských reprezentantů v severské kombinaci v České republice 

s následnými návrhy na individualizované intervence. Teoretická část 

je zaměřena na teorii specifik sportovní výživy, je systematicky 

vhodně uspořádána, bez gramatických, stylistických či formálních 

chyb a je pro čtenáře zajímavá a čtivá. Pro realizaci praktické části 

práce autorka ve spolupráci s trenéry probandů organizovala týdenní 

zápis jídelníčků sportovce s následnou analýzou a návrhem korekce 

jídelních zvyklostí účastněných vrcholových sportovců. Autorka 

přistoupila k předložené práci velmi aktivně, a to především při 

organizaci výzkumu a individuálním přístupu k probandům. Práce 

projevila vysoký potenciál praktického využití, což věřím bylo 

benefiční nejen pro autorku práce, která si vytvořila možnost aktivně 

intervenovat na životním stylu participantů, ale zejména i pro samotné 

sportovce, kteří získali možnost podrobné evaluace jejich výživy 

s následnou edukací cílenou na korekci. Souhrnně autorka práce velmi 

podrobně shrnula výsledky v diskuzi, kde bohužel postrádám nějakou 

komparaci předložených analýz s analýzami obdobných výzkumných 

studií. Diskuse je ale na vyváženou doplněna o teoretické poznatky 

vycházející z oblasti sportovní vědy. Ráda bych vyzdvihla velmi 

nelehkou analýzu výživy respondentů s následnou intervencí 

edukačního charakteru v oblasti edukace ve výživě vrcholových 

sportovců, kterou autorka v rámci práce provedla. Předloženou práci 

považuji za velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě. 

 

 

Celkové hodnocení   Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10. 5. 2021, Jana Kočí 
 


