
 1 

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Laboratoř sportovní motoriky 

 

Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno posluchače Kateřina Králová 

Téma práce Vztah mezi edukací a stravovacími zvyklostmi středoškoláků 

Cíl práce 

 

Formou ankety zjistit a porovnat stravovací zvyklosti adolescentů 

v závislosti na typu instituce, ve které se vzdělávají 

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

Oponent diplomové práce MUDr. Marie Skalská  
 

Rozsah práce   

stran textu 80 včetně příloh  

literárních pramenů (cizojazyčných) celkem 54, 16 cizojazyčných 

tabulky, grafy, přílohy 73 tabulek, 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:  

Jaké jsou hlavní zásady racionálního stravování. 

Jakou motivaci by autorka práce volila k dodržování zásad aktivního životního stylu adolescentů, 

resp. přenesení těchto zásad rutinně do dalšího života, kdy hlavní potíží je volnočasový deficit.   

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

 

Diplomová práce se týká aktuálního tématu aktivního životního stylu, kam spadá racionální 

stravování a pohybová aktivita.  

Důležitost tématu dokazuje nárůst onemocnění hromadného výskytu neinfekční etiologie, které 

s pasivním životním stylem, nadváhou, obezitou jednoznačně souvisí. Alarmující je vzestup hlavně 

incidence diabetu mellitu 2. typu, a to u stále mladších věkových kategorií,  jakožto chronického 

onemocnění, jehož počátky sahají do relativně mladého věku. Potvrzením diagnózy je potvrzen 

dlouhodobý proces, který je ovlivněn kromě genetického podkladu významně životním stylem.  

Teoretická část práce je přehledně, logicky zpracována. Velmi oceňuji stylistické zpracování, práci 

s literárními zdroji, stejně tak oceňuji uvedení limitace práce.  

Výsledky práce jsou přehledně popsány a podrobně vysvětleny.  

 

Mám jen drobné připomínky k některým výrazům použitých v práci, nicméně připomínky nesnižují 

úroveň práce.  

Str. 7 doporučuji shodně uvádět spíše pojem cukry místo uhlohydráty, který se jeví jako zastaralý. 

Str. 19 doporučuji uvést pro přehlednost srovnání incidence srdečně-cévních onemocnění, nádorů 

tlustého střeva ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi.  

Str. 23 a dále doporučuji místo výrazu „rakovina“ uvádět spíše „nádory“, „tumory“.  

Str. 41, výraz „nejoptimálnější“ nedává smysl. Optimum = maximum.  

Práce splňuje veškeré požadavky, hodnotím ji jako výbornou.  
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