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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).  

9 

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). 

8 

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  

 

V závěru práce uvádíte různá doporučení pro výživu dívek, které 

vrcholově sportují. Můžete stručně pohovořit o nejzásadnějších 

rozdílech mezi doporučeními pro výživu vrcholově sportující dívky 

(vyberte si libovolnou kategorii ze zkoumaných věkových kategorií ve 

Vaší práci) a doporučeními pro dívky z běžné populace?  

 

 
 
 
 
 
 

Poznámky  

Sabina Salivarová  

 Stravování u vrcholově sportujících dívek 

Ph.Dr. Jana Kočí, Ph.D. 



 
 
 
 
 
 

Bakalářská práce se zabývá zajímavým tématem Stravování u 

vrcholově sportujících dívek. V teoretické části vychází autorka 

z témat odborné literatury českých, ale i zahraničních zdrojů, zj. 

informačních zdrojů Světové zdravotnické organizace. Teoretická část 

je systematicky uspořádána, bez gramatických, stylistických či 

formálních chyb. Praktická část prezentuje výsledky porovnávání 

stravování vrcholových sportovkyň třech různých věkových kategorií, 

přičemž v  praktické části porovnává autorka rozdíly mezi 

jednotlivými porovnávanými skupinami. 

Z práce je patrné, že autorka v vycházela ze svých zkušeností a 

z osobního zájmu o problematiku. Výsledky práce jistě naleznou 

přímé uplatnění jak pro trenéry zkoumaného klubu, tak pro zkoumané 

svěřenkyně a jejich proces sportovní přípravy. 

 

 

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

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10. 5. 2022, Jana Kočí 


