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Cílem je nashromáždění dostupných informačních zdrojů o 
problematice v oblasti kulturistiky a fitness. Analýza 
získaných dat a vyhotovení podrobnějších postojů zkušených 
a budoucích závodníků v kategorii men´s physique. 

Vedoucí bakalářské práce PhDr. Miroslav Petr Ph.D. 
 
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  nelze hodnotit 
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 … 

vysoké průměrné nízká   nejsou 
    

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

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
    

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

vysoce 
funkční 

funkční méně funkční neuspokojivé 

    
 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 nebo  podtrhněte 
 přiměřené 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Připomínky a otázky k obhajobě: 
 
Zpracovaná bakalářská práce kompiluje literaturu týkající se přípravy závodníka v men´s 
physique, kde je dostatečně pracováno s českou literaturou, ale již výrazně méně se zahraniční 
literaturou, což tuto teoretickou část práce ochuzuje. Ve výzkumné části je zvolena forma 
dotazníku, který obsahuje velmi obecné dotazy, které jsou sice relevantní hypotézám, ale 
nejdou do detailů, jak je uvedeno v cíli práce. Hypotézy vychází z empirických zkušeností 
uchazeče a neopírají se o literaturu z teoretické části, či literaturu jinou. Slabinou práce je 
kapitola Diskuze, která je pouhým shrnutím výsledků dotazníku a nikoliv srovnávání 
výsledků. V závěru práce se uchazeč snaží o praktická doporučení, která jsou díky obecné 
formulaci hypotéz rovněž příliš obecná. Minimální požadavky kladené na bakalářskou práci 
jsou celkově naplněny. 
 
 
 
 
Otázky k obhajobě: 
 

1- Proč jste zvolil dotazování, „zda respondenti dbají při nastavování denního příjmu 
makroživin na svůj tělesný somatotyp? Proč jste se nedotazoval, zda pravidelně 
zjišťují svojí tělesnou kompozici, bazální metabolismu pomocí spiroergometrie či 
další detailnější rozbor.  

2- Doporučujete aby závodníci zařadili do své výživy alespoň pět doplňků stravy, jaké 
přesně doplňky mají využívat při náběru svalové hmoty a jaké při konturaci? 
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