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Posudek na bakalářskou práci

X školitelský posudek
oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Datum: 23.5.2012

Autor: Gabriela Vacínová

Název práce: Výživa a její vlic na tělesnou stavbu u sportovců

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)
Cílem práce je sjednotit poznatky o různých vlivech výživy na tělesnou stavbu 
sportovců a ukázat, jaké formy výživy jsou pro různé typy sportovců vhodné

Struktura (členění) práce: Práce je členěna klasickým způsobem. Sestává 
z jedenácti kapitol včetně diskuze a závěru. Je doplněna seznamem použité 
literatury

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
Literární údaje jsou dostatečné,v práci jsou správně citovány. Seznam zahrnuje 24 
položek, z toho je  19 zahraničních a pět českých.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Práce neobsahuje vlastní výsledky

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň práce je dobrá; v práci je uvedeno šest přehledných tabulek a 
jeden barevný sloupcový graf; čeština je na dobré úrovni s minimem překlepů.
Podle mého názoru cíl práce by bylo vhodnější úvést samostatně a ne do úvodu.
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Stanovený cíl práce byl splněn.
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Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

výborně   X velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
Podpis školitele/oponenta:

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 30.  5.  2012  na 

adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a 
dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
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