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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta: Jana Šuterová 

Název bakalářské práce: Zhodnocení výživy u extraligových volejbalistek 

Studijní obor:  nutriční terapeut 

Vedoucí práce: Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 

 

Hodnocení bakalářské práce  

 

Kritérium hodnocení 

(označte křížkem) 

Stupeň hodnocení 

stupeň A B C D E F 

číselné 
vyjádření 

1 1,5 2 2,5 3 - 

aktuálnost práce  x     

náročnost práce x      

formulace cílů a úroveň jejich naplnění x      

vhodnost členění práce x      

teoretická úroveň zpracování x      

metodická úroveň zpracování  x     

reprezentativnost a rozsah použité literatury x      

úroveň práce s literaturou x      

dodržování bibliografických norem  x      

úroveň formálního zpracování (grafická a jazyková) x      

vazba výsledků práce na její obsah x      

vlastní postoje a hodnocení x      

uplatnění práce v praxi / výuce  x     

Celkové hodnocení bakalářské práce 1      

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě ANO NE 
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Stručné verbální hodnocení bakalářské práce:  

Velmi pěkně zvládnutá bc. práce.  Studentka přistupovala k bc. práci velmi poctivě. Mnou 
navržený software NutriPro pro vyhodnocení jídelníčku hráček odmítla jako nevhodný, pro-
tože podle jejího názoru neobsahoval všechny potraviny, jejichž nutriční hodnoty potřebova-
la kvantifikovat. Místo toho volila raději pracnější způsob vyhodnocení pomocí nutričního 
software kaloricketabulky.cz. Práce je velmi přehledná, hypotézy jsou zodpovězeny. Je patr-
na velmi dobrá práce s odbornou literaturou. Všech 28 citovaných prací splňuje formální po-
žadavky dle normy ISO 690, sedmadvacet z nich vyšlo po roce 2000. Drobná formální chyba: 
desetinné čárky místo teček v anglickém abstraktu. 

 

 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě. 

 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Minimální denní energetický příjem u volejbalistek byl 1204 kJ, BMI pod 18,5 mělo 
7% hráček a energetický příjem jste vyhodnotila jako nedostatečný. Projevovaly se u 
některé z hráček známky anorexie? 

2. U volejbalistek, které měly BMI pod 18,5 by bylo vhodné provést antropometrické vy-
šetření, vyšetření krve a moče. Prováděla jste někdy u těchto hráček takové vyšetření 
nebo se chystáte je provést v rámci Vaší diplomové práce? 

 

Datum: 13. května 2015 

Podpis vedoucího bakalářské práce:    ................................................... 
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Stupně Číselné vyjádření Slovní vyjádření 

Definice 

A 1 VÝBORNÝ (excellent) 

vynikající výkon pouze s malými chybami 

B 1,5 VELMI DOBRÝ (very good) 

nad průměrným standardem, ale s chybami 

C 2 DOBRÝ (good) 

obecné vyznění práce s řadou zřetelných chyb 

D 2,5 USPOKOJIVÝ (satisfactory) 

přijatelný, ale s významnými nedostatky 

E 3 DOSTATEČNÝ (sufficient) 

výkon nad hranicí minima 

F - NEÚSPĚŠNÝ (fail) 

je zapotřebí značné množství další práce 

 


