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náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

x   

 

kriteria hodnocení práce úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce x    
samostatnost při zpracování tématu    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 příloh. 
Části BP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

x    

 

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 nebo podtrhněte 

 přiměřené 

 

 

Připomínky a otázky k obhajobě: 

 

Předložená DP je rozsáhlou analýzou stravovacích návyků a užívání doplňků stravy na české 

subpopulaci sportovců.  



Teoretická část je zpracovány vyčerpávajícím způsobem s odkazem na relevantní literární 

zdroje, zahraniční i české. Pozoruhodná je celková velikost výzkumného souboru i návratnost 

dotazníků. Použité metody hodnocení jsou adekvátní vzhledem k charakteru získaných dat.  

 

K drobným výtkám či připomínkám patří především:  

− Hypotézy H1 a H4 by bylo vhodné upravit ve smyslu konkretizace. 

− Na několika místech chybí odkazy na obrázky a tabulky v textu, např. v kapitole 

výzkumný soubor.  

− Některé otázky z dotazníku by zasloužili revizi, např. „Zajímáte se o svoji stravu?“ lze 

pochopit v jisté šíři různých kontextů. 

− Vysvětlivky k výsledkovým tabulkám s chí-kvadrát testy by bylo vhodné doplnit o 

informaci, na kolika stupních volnosti bylo hodnoceno (df). 

I přes uvedené nedostatky hodnotím předloženou DP za velmi kvalitně zpracovanou.   

 

Otázky k obhajobě: 

1. Proč bylo v DP zvoleno rozdělení do věkových kategorií právě v uvedených 

intervalech (7 - 15, 1 - 20, 21 a více)?   

2. Předpokládáte rozdíly v užívání doplňků stravy mezi kolektivními a individuálními 

sporty? Dokážete odhadnout/srovnat (s odkazem na literární zdroje), jaké jsou 

zjištěné výsledky na sportovcích ve srovnání s běžnou populací?  

 

 

Práce je doporučena k obhajobě   
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