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Posudek 

 

Struktura a členění práce je adekvátní. 
Abstrakt není zcela v souladu s údaji uvedené v práci, chybí charakteristika souboru.  
 

Volba tématu 

Zvolené téma, tedy problematiku výživy profesionálních hokejistů, považuji za aktuální a 

vhodné.  

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z celkem 22 monografii a článků zejména českých autorů. Citace však nejsou 

uvedeny podle norem ČSN ISO 690, není jednotný ani styl citací v textu a v seznamu 

literatury se vyskytují i zcela podivné internetové odkazy.  V některých úsecích textu dokonce 

citace zcela chybí. 

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou většinou průměrné, vyskytují se však 

části práce, kde jsou použity neadekvátní a málo srozumitelná slovní spojení. Je nezvyklé 

používat pět úrovní pro číslování kapitol. Tabulky nemají jednotnou formu a jsou špatně 

očíslovány. Kapitola antropometrie je velmi stručná a není jasné, zda patří spíše do praktické 

či teoretické části práce. 



 

 

Praktická část 

V práci si studentka zvolila několik cílů, které se zcela neshodují s uvedenými cíli v abstraktu 

práce. Vhodnější by bylo uvést úkoly práce, které chybí. Výzkumné otázky také chybí. Popis 

metod výzkumu je zmatečný (nejsou odděleny statistické metody od metod výzkumných). 

Statistické zpracování je neadekvátní a chaotické. Grafy nejsou pojmenovány ani očíslovány. 

Některé se dokonce opakují dvakrát (např. nejčastěji konzumované tekutiny) Chybí jasná 

kapitola nazvaná výsledky. Celkově jsou výsledky, diskuze i závěry velmi nepřehledné. 

 

Přílohy  

Přílohy nejsou číslovány. 

 

Formální zpracování práce 

Chybí seznam příloh, tabulek, grafů a zkratek.  

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě:  

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  dobře 
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