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Rozsah práce   
stran textu 63 
literárních pramenů (cizojazyčných) 29 (3) 
tabulky, grafy, přílohy 9, 2, 2 

 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti x    
praktické zkušenosti x    
podkladové materiály (vstupní data) a 
jejich zpracování 

x    

 

úroveň 
Kritéria hodnocení práce 

výborně 
velmi 
dobře 

dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    
logická stavba práce x    
práce s českou literaturou včetně citací x    
práce se zahraniční literaturou včetně 
citací 

x    

adekvátnost použitých metod x    
hloubka provedené analýzy x    
stupeň realizovatelnosti řešení x    
formální úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

 x   

stylistická úroveň  x   
nároky BP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy 

x    

použití analýz, matem. statistických a 
jiných metod, komparací apod. 

x    

využitelnost námětů, návrhů a 
doporučení k řešení problému 

x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 
příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 
apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 
Navržený klasifikační stupeň: Výborně 

Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  
 
Zvýšení počtu osob s diabetem je alarmující. Zkuste stručně navrhnout postup, jakým by se dalo 
s tímto onemocněním bojovat (např. které instituce by mohly významně přispět k boji s cukrovkou; 
osvětová činnost; prevence; jak motivovat ke změně životního stylu; atd.).  
 
Můžete uvést některé konkrétní intervenční pohybové programy, které byly navrženy pro osoby 
postižené diabetem? 
 
Pokuste se vyjmenovat několik evropských států, které mají nejvyšší a naopak nejnižší incidenci 
diabetu? 
 
 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Viz. příloha posudku bakalářské práce. 
 
Oponent bakalářské práce: 
 

Jméno, tituly:   Martin Dvořák, Mgr.       

 

V Praze dne:   7.9. 2012      Podpis: 

 

Příloha k posudku bakalářské práce 
 

 
Zhodnocení práce: 

 
Téma zajímavé a v kontextu doby významné.  
Práce deskriptivně-analytického charakteru. 
Práce je systematicky zpracována, obsahuje logické návaznosti. 
 
Gramatika a stylistika: 
 
Drobné gramatické nepřesnosti, popřípadě špatné automatické opravy programu. 
 
Úvodní strana: titul za jménem oddělit čárkou – Prof. Ing. Václav Bunc, CSc 
Abstract: heath – nahradit health 
Str. 12: dramatický příznaky – nahradit dramatické příznaky 
Str. 14: langerhansových ostrůvcích – nahradit Langerhansových 
Str. 19: inulinová rezistence – nahradit inzulinová 
Str. 22: seflmonitoring – nahradit selfmonitoring; atnidiabetiky – nahradit antidiabetiky 
Str. 23: vykovaného hemoglobinu – nahradit glykovaného 
Str. 24: Energetický požadavek je pak zajišťován anaerobním alaktátovým nebo anaerobně 
laktátovým krytím. – chybí a ve slově alaktátovým  
Str. 26: věnuje se diabetem 1. typu – nahradit diabetu 
Str. 32 a 37: Hawey, Zirehat – nahradit Hawley, Zierath  
Str. 34: chybí slovo práce za slovem bakalářské 



 3 

Str. 37: ke konzumního – nahradit konzumnímu 
Str. 39: v kontextu diabetu diabetu – nahradit v kontextu diabetu 
Str. 44: Stejně ale i rizika přetížení nebo přetěžování. – nedává smysl 
Str. 51: tabulka – lehá zátěž – nahradit lehká zátěž 
Str. 55: lakomoce – nahradit lokomoce 
Str. 56: vhodných stojích – nahradit strojích 
Str. 59: Na mnoho…- nahradit Na mnoha 
Str. 59: české diabetické společnosti – nahradit České diabetologické společnosti  
Str. 60: pospání – nahradit popsání (možná nahradit popis, charakteristika) 
Str. 63: přesto by jsme – nahradit přesto bychom; v této práci by jsme – nahradit v této práci 
bychom 
Seznam použité literatury:   3. Kauzistiky v diabetologii – nahradit Kazuistiky   

        10. Physical aktivity – nahradit Physical activity  
           11. Kolektiv autorů. – chybí tečka; uvést alespoň jednoho autora 
           14. patientswith – nahradit patients with 
            
 
 

Teoretické znalosti: 
 
Abstrakt: Metody – F.I.T.T. – F – pro tuto zkratku uvádíte forma cvičení, je to zkratka pro 
frekvenci, dále v práci již správně.  
Str. 24: Odstavce popisující rozdíl aerobní a anaerobní výkon nenavazují zcela na předchozí text. 
Bylo by vhodné uvést do souvislosti s diabetem. 
 
 


