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Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny počtem bodů, slovně a navrženým klasifikačním stupněm na 

základě jednotlivých kritérií. Vedoucí a oponent práce vypracují posudek, jehož součástí je 

bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (dle bodového rozpětí), slovní hodnocení 

jednotlivých aspektů práce, návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí 

oponentského posudku jsou také otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro určení klasifikačního stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj 

může v odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos může 

převážit drobné nedostatky, nebo naopak přes nesporné kvality práce v některých aspektech 

může být práce nedoporučena k obhajobě pro natolik zásadní pochybení v klíčovém aspektu). 

Klasifikace navržená v posudcích není pro Komisi obhajoby závěrečné práce závazná, ta 

k posudkům přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I přes 

jeden nebo dva nedoporučující posudky může student závěrečnou práci obhajovat před 

komisí. 

  



Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŢKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob řešení 

problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

 

Abstrakt koresponduje s obsahem práce a obsahuje všechny klíčové části. Abstrakt obsahuje 

adekvátní klíčová slova. 

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) podrobnou 

zprávu o zvolené problematice vycházející z české i zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Teoretická část správně popisuje nezávisle a závisle proměnnou, nároky v triatlonu a předpoklady 

potřebné k výkonu, energetickou náročnost, definuje makro- a mikronutrienty, pitný režim, nutriční 

časování vzhledem k výkonu, celkem na 49 stranách. Použitá literatura je citována, avšak 

s formálními chybami a nejednotností (např. Peřič a/& Dovalil, 2010; Malá a kol., 2014, ne 2015). 

Výběr literatury je obecným popisem základů výživy, absentuje kapitola přinášející studie zabývající 

se stravovacím návykem konkrétně v triatlonu – nejnovější studie publikované a zveřejněné 

k problematice na úrovni databáze Web of Science. Očekávala bych v teoretickém rozboru více 

novějších studií, od roku 2019 dál. Citace ohledně onkologických onemocnění (Novosad, 2017, s. 

32), neplodnosti (Roubík, 2018, s. 32) apod. nesouvisí s tématem. Záběr vybraných literárních zdrojů 

považuji za nedostatečný. 

 

 

 

POUŢITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 

 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil a na 

jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovaly 
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replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu práce 

Etickou komisí UK FTVS? 

 

Pouţité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

Cíl práce není přesně definován, zasahuje dílčí cíl k ověření intervence, který už není definován 

přímo z NP a ZP svoleného tématu.  

Jedná se o záměrný výběr, kde soubor je charakterizován kritériem výběru (elitní triatlonista, člen 

Triatlonové akademie Plzeň) a věkovým rozmezím 15-18 let.  

Výzkumné otázky autor stanovil, hypotézy v práci absentují. 

Chybí kapitola způsob zpracování dat, naopak se objevují podkapitoly / podnadpisy, které 

metodologie závěrečné práce definuje jinak (sběr a analýza dat, použité metody). 

Z praktického hlediska absentuje zařazení anamnézy klienta k zohlednění případných zdravotních 

indispozic, intolerancí, alergií, nebo jenom preferencí jednotlivých jídel, podmínek změn 

stravovacích návyků v rámci rodiny a pod. 

Souhlas EK součástí.  

 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a přesvědčivě 

(ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a objektivně 

interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

 

Výsledky jsou prezentovány v tabulkách a omezují se na popis čísel tabulky u konkrétního probanda. 

Součástí výsledkové části je model průměrného triatlonistu a pro něho vytvoření optimálního 

výživového plánu, který zdůrazňuje energetický příjem a zastoupení tuku ve stravě. Myšlenka úpravy 

stravovacích návyků u mladých sportovců je aktuální a k praxi přínosná, avšak je potřebné VŽDY 

zohlednit individualitu sportovce a jeho potřeby a začít u kvalitní anamnézy. Jídelníček jednotlivých 

sportovců nelze zobecnit a aplikovat na všechny. Použitý program je vhodný k odhadu zastoupení 

mikro- a makronutrientů, vždy však zůstává pouhým odhadem v číslech, od kterého je potřeba se 

odrazit, který poukáže na to, kde je potřeba u sportovce úprava a to směrem ke všem složkám makro- 

i mikronutrientů. Je obtížné dosáhnout optimální poměr a to v momentu, když proband zařadí jediné 

komerční jídlo. Proto praxe musí vycházet z individuality a edukovaně nahlížet na jednotlivé směry, 

které u sportovce ve vysokém zatížení zachovají optimální prostředí k regeneraci, superkompenzaci, 

výkonu, i zásaditosti ve smyslu zachování zdraví a imunity. Tohle v závěrečné práci postrádám.  



V případném dalším výzkumu je potřeba taky svolit kvalitnější bioimpedanční metodu, která pracuje 

na více frekvencích a dokáže prokázat změny složek vody (intra- / extracelulární tekutina), fázového 

uhlu, resistence, reaktance, tj. přímo měřitelných parametrů, které prokážou změnu za tak krátký čas 

intervence. 

 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
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Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

 

Práce se zabývá aktuálním problémem s velkým přínosem pro sportovní praxi. 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Formálně je práce zpracována v přiměřeném rozsahu, logicky uspořádána, s absencí některých 

kapitol: hypotézy, metodiky zpracování dat a závěry pro praxi a limity výzkumu. Formálně se u 

tabulek uvádí název a číslo tabulky nad tabulku. Formálně se úvod nečísluje, první kapitolou je 

Teoretický rozbor zkoumané problematiky. Autor používá nesprávné výrazy – např. Teoretická část / 

Teoretický rozbor zkoumané problematiky, váha/tělesná hmotnost, tuk/tuková hmota, bioimpedanční 

váha/analyzátor, timing/časování, tělesné parametry/antropometrické parametry/parametry tělesného 

složení, které do závěrečné práce absolventa FTVS UK nepatří.  

 

 

  



Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

 

Práci klasifikuji stupněm: dobře 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

Přes popsané nedostatky student k sepsání diplomové práce a realizaci výzkumu 

vynaloţil obrovské kvantum práce ke sběru dat a aplikace intervence, jak i času ke 

studiu. Práci i přes vzpomenuté nedostatky doporučuji k obhajobě a hodnotím 

kvalifikačním stupněm dobře. 

 

 

 

 

Práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

1. Vysvětlete, prosím, tvrzení: U triatlonistky č. 7 je tato negativní bilance ţádoucí 

vzhledem ke zvýšeným hodnotám podkoţního tuku (15,3 %).  

2. Vysvětlete, prosím, tvrzení: Hodnota tělesné vody se pohybuje kolem 50,1 l, coţ je 

mírně zvýšená hodnota. 

3. Jak si vysvětlujete nízké hodnoty tukové hmoty u některých z probandů? 

4. Uveďte limity Vašeho výzkumu. 

5. Jaké bylo zastoupení jednotlivých aminokyselin u Vámi sledovaných triatlonistů? 

Proč je neuvádíte? 

 

 

 

 



 

V Praze, 13. 6. 2021      PaedDr. Lucia Malá, Ph.D. 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

 

 

 


