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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:
Úkolem Tadeáše Čeřovského bylo v rámci své bakalářské práce posoudit vliv fitness a
obecně správného životního stylu na zdravotní stav jedince. Student měl o téma zájem,
z jeho strany také vzešel návrh na téma práce. Zpracování práce se zhostil aktivně a
sepsání věnoval značné množství času.
V první části práce student čtenáře seznamuje s hlavními metabolickými ději, kterými tělo
zpracováná základní typy živin. Stěžejní částí práce jsou potom kapitoly pojednávajíci o
benefitech fitness, o významu zdravé výživy, zajímavá je část o potravních seplementech.
Také se věnuje nejčastěji se vyskytujícím civilizačním onemocněním, která jsou důsledkem
špatného životního stylu.
Práce s literárními zdroji autora byla samostatná a pečlivá, prostudoval značné množství
literatury, jeho práce se opírá o 63 citací. Celou práci sepsal přehledně, samostatně, bez
zásadnějších gramatických a stylistických chyb, správně po stránce formální i obsahové, do
práce přinášel vlastní nápady. Vytčený cíl bakalářské práce byl splněn a proto ji doporučuji k
obhajobě.
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