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představil komisi téma své práce, cíle a výsledky, ke kterým se
dopracoval. Práce měla ryze teoretický charakter. Autor postupoval
pomocí rozsáhlé kritické rešerše. Z verbálního projevu bylo patrno,
že autor nastudoval velké kvantum zahraniční literatury a prokázal
výraznou orientaci v oboru. Tématem práce byla analýza vlivu
kofeinu na kognitivní funkce a sportovní výkon. Kofein je rozsáhle
využívanou látkou v potravinářství. Stanovení doporučení pro praxi
tedy představuje výrazný přínos pro sportovní kulturu. Komise
vyzdvihla počet literárních zdrojů, který převyšuje normu pro BP.
Bylo však zmíněno, že některé zdroje literatury byly sekundární.
Rovněž komentovala přítomnost některých hovorových obratů.

Otázky z posudků:
1. Na str. 47 uvádíte, že autoři Calvo a kol (2021) přisuzují výsledný
efekt malému vzorku (n=54) v jejich meta-analýze 4 článků. Dále
uvádíte, že v dalších článcích byl vzorek 10 taekwondistů, 12 judistů
a 72 mladých studentů. Jsou toto také malé vzorky k prokázání
efektu? Byly i tak výsledky signifikantní? Jaký byl největší počet
probandů v článcích, které jste četl?
2. Jste si vědom nějakých slabých stránek Vaší práce, které byste měl
zmínit?
3. Na stránce 16 bakalářské práce je zmiňována studie Guest et al.
(2018), která hovoří o rozdílné metabolizaci kofeinu mezi
jednotlivými genotypy v genu CYP1A2. Jak se označuje konktrétně
mutace, pro níž jsou výsledky genotypů v práci uvedeny?
4. Diskutujte nálezy své práce v porovnání s aktuálně publikovaným
prohlášením k účinkům kofeinu odborné společnosti International
society of sports nutrition – Guest et al. J Int Soc Sports Nutr 18, 1
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(2021).

Student obratně reagoval na všechny položené otázky.
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