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Cílem DP bylo zjištění změn tělesného složení u 6ti klientů cvičících 

ve fitness centru po dobu 5ti měsíců. Práce se zaměřuje na změny 

v olbasti tělesného tuku a svalové hmot.  

Vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent diplomové práce MUDr. Marie Skalská  
 

Rozsah práce   

stran textu 97 včetně příloh  

literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 45 zdrojů, 15 cizojazyčných 

tabulky, grafy, přílohy 6 tabulek, 5 grafů,3 přílohy,  
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

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 DP 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 DP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je   -   není   doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň:  
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 

Výborně. 
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Otázky k obhajobě:  

Aktuální situace v oblasti prevalence obezity a s tím souvisejících onemocnění v České republice.  

 

Která nejčastější přidružená onemocnění související s nevhodným životním stylem mohou klienti 

fitness center v produktivním věku mít?  

 

Jaké jsou hlavní zásady cvičení klienta s diabetem, vysokým krevním tlakem, potažmo s dalším 

rizikem srdečně-cévního onemocnění?  

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Diplomová práce se týká aktuálního tématu pohybové aktivity a redukce hmotnosti osob 

v produktivním věku.  

Teoretická část je přehledně a logicky zpracována. Oceňuji, že navržený pohybový plán je 

realizovatelný při plném pracovním vytížení klientů, vzhledem k tomu, že časová náročnost bývá 

jedním z faktorů, proč pohybová intervence selhává.  

Uvítala bych pro představu o četnosti problému obezity konkrétní data incidence nadváhy a obezity 

v České republice.  

V části věnující se krevním lipidům a tělesnému tuku str. 18 postrádám charakteristiku viscerálního 

tuku, což je nejrizikovější část lidského tuku. V praktické části je škoda, že nebyl u klientů měřen 

obvod pasu, který právě charakterizuje úbytek viscerálního tuku a tím charakterizuje pokles rizika 

srdečně – cévních onemocnění. 

Výsledky váhových úbytků probandů by bylo pro názornější představu optimální uvádět také 

procentuálně oproti vstupním hodnotám.  

Celkové práci hodnotám jako velmi zdařilou, oceňuji osobní zkušenost řešitele práce v dané 

problematice.  
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