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Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Předkládaná diplomová práce je koncipována jako přehledová studie zabývající se 
problematikou z oblasti biochemie, fyziologie a fyziologie tělesné zátěže, konkrétně efektem 
citrulinu a citrulin malátu na pohybový výkon a další fyziologické ukazatele u zdravých 
aktivních jedinců.   
Text celé práce je systematicky členěn do několika přehledných částí.  
Abstrakt (cz/eng) je přehledný a strukturovaný. V Úvodu je zdůvodněna volba tématu. Byl 
formulován hlavní cíl a úkoly práce. V kap. 3 se zaměřila na podrobný popis citrulinu a 
citrulin malátu z hlediska biochemie a fyziologie. V Metodice práce je charakterizován postup 
sběru dat, konkrétně použité databáze k rešerši. Následně se předkladatel DP zaměřil na 
podrobný a strukturovaný přehled vybraných 18 studií. V kap. 5 jsou pak souhrnné výsledky 
týkající se např. roku vydání vědeckých prací, autorů publikací, zkoumaných souborů, 
popsaných účinků atd. Oceňuji zpracování Tab. 4 a 5, které přehledně shrnují informace 
z předchozího textu.  Diskuse je vhodně zaměřena na vzájemné porovnání jednotlivých studií. 
V Závěru, který je stručným shrnutím celé práce, postrádám vyjádření osobního postoje 
k dané problematice.  
Formální i obsahové zpracování této diplomové práce zcela odpovídá požadavkům kladeným 
na práce podobného charakteru. Celkově je práce na výborné jazykové úrovni. Student 
prokázal schopnost samostatně odborně pracovat, jak teoreticky, tak i prakticky. Výsledek 
kontroly podobnosti textu je v souladu s Opatřením děkanky č. 4/2020.  
 
Předloženou diplomovou práci hodnotím klasifikačním stupněm VÝBORNĚ. 
 
Otázky k obhajobě? 
1/ Jsou známy nějaké faktory, které by mohly zlepšit, nebo naopak zhoršit účinky citrulinu a 
citrulin malátu v organismu? 
 
2/ Máte nějaké subjektivní zkušenosti se suplementací citrulinem, nebo citrulin malátem? 
Pokud ano, je v souladu, nebo v rozporu s výsledky zmiňovaných studií? 
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