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1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
Jméno a příjmení autora:   Olga Tůmová 
Studijní obor: nutriční terapeut  
Téma práce: Spotřeba potravinových doplňků u různých skupin 

klientů fitness centra 
 

Teoretická část bakalářské práce  Excelentně 
splnil 

Splnil 
s drobnými 
nedostatky 

Splnil 
s velkými 
nedostatky 

Nesplnil 

Autor v úvodu zdůvodnil volbu 
tématu, osobní vztah k problému, 
aktuálnost řešení, případně uvedl 
očekávaný přínos pro praxi. 

x    

V rámci daného tématu zformulován 
problém, který bude v práci řešen a 
vymezen cíl, ke kterému toto řešení 
směřuje. 

x    

Je zpracována stručná a přehledná 
informace o tom, jak je daný 
problém řešen v odborné literatuře. 

 x   

Použité prameny jsou kriticky 
zhodnoceny. 

 x   

Jsou zpracována teoretická 
východiska a vymezeny základní 
pojmy. 

 x   

Praktická část 
(pokud je realizován 
výzkum/projekt) 

Excelentně 
splnil 

Splnil 
s drobnými 
nedostatky 

Splnil 
s velkými 
nedostatky 

Nesplnil 

Autor popsal design šetření/projektu 
(problém, cíl, úkoly,  otázky,  metody, 
vzorek, předvýzkum). 

x    

Použité metody jsou vzhledem 
k tématu, problému a cíli, ale i 
vzhledem k možnostem autora 
optimální. 

x    
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Autor shromáždil na základě 
vybraných metod všechna dostupná 
fakta a informace potřebné k řešení 
problému. 

 x   

Získaná fakta popsal, charakterizoval 
a přehledně uspořádal podle 
zvolených kritérií. 

 x   

Výsledky šetření  jsou  přehledně 
zpracovány formou tabulek a 
grafů/Projekt je přehledně popsán. 

x    

V práci je zpracována diskuse, tj. 
porovnání vlastních výsledků 
s výsledky uvedenými v literatuře/u 
projektu je zpracována diskuse 
s odborníkem, uživatelem. 

x    

Jsou zformulovány závěry, popřípadě 
i návrhy na konkrétní opatření ve 
vybrané oblasti. 

x    

Formální stránka bakalářské práce Excelentně 
splnil 

Splnil 
s drobnými 
nedostatky 

Splnil 
s velkými 
nedostatky 

Nesplnil 

Práce rozsahem odpovídá 
požadavkům kladeným na 
bakalářskou práci (40 - 50 s.). 

x    

Je psána odpovídajícím písmem 
(písmo velikosti 12 bodů, řádkování 
1,5). 

x    

Členění odpovídá logické struktuře 
práce, je přehledné a umožňuje 
rychlou orientaci v textu (v obsahu 
jsou uvedeny str.). 

x    

Myšlenky jsou vyjádřeny přesným a 
srozumitelným jazykem. 

x    

V práci nejsou překlepy ani 
pravopisné chyby. 

x    

Bibliografické údaje jsou uváděny 
podle platné normy. 

x    
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Souhrn práce obsahuje cíle, úkoly, 
výsledky a závěry práce. 

x    

Míra procentuální shody s jinými 
zdroji 

Do 10% 
x 

Do 25% Do 35% - 
vyjádření 
vedoucího 

Nad 35% 

 
Navržené hodnocení:     výborné  
 
Práci doporučuji k obhajobě.     
 
Připomínky a otázky: Např. hodnocení originality při zpracování práce, nového přínosu 
práce, společenského významu řešené problematiky apod. 
 
Teoretická část je přehledem makro- a mikronutrientů, pitného režimu a nejčastěji užívaných 
potravních doplňků. Ve vědecké práci by měla být přímá souvislost mezi teoretickým 
úvodem, který je shrnutím dosavadní úrovně poznání v dané problematice. V bc. práci je tato 
souvislost jen nepřímá, avšak bývá tomu tak téměř u všech bc. prací.  
 
Poznámky: 
str. 31   Autorka uvádí, že „Sacharidové nápoje slouží k nárůstu svalové hmoty.“ Pokud, tak 

jedině nepřímo tím, že dodají energii potřebnou ke kvalitnímu silovému 
tréninku. Jejich anabolizující efekt je však nulový. 

 
str. 48   „Frekvence cvičení ve fitness centru 3-4x týdně je dle mého názoru ideální.“ Nejde 

jen o subjektivní názor autorky. Tuto skutečnost by bylo lépe dokumentovat 
odkazem na použitou literaturu (Haskell 1981, Paffenbarger 1986 aj.). 

 
str. 48 Z jednoho srovnání návštěvnosti nevelkého počtu cvičenců v libereckkých 

fitcentrech bych si asi netroufl zobecnit tento fakt na závěr, že zájem o fitnes 
cvičení stoupá. Autorka však tuto skutečnost vzápětí uvádí na pravou míru 
(citace Vykoukal 2012). 

  
Datum: úterý 31. května 2016               
 
Jméno autora posudku:  Doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 
 


