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PředloŽená bakalářská práce je zaměřená na změny metabolismu u jedinců smíšní
Iézíamožnosti ovlivnění těchto změn pohýovou aktivitou.
Práce shrnuje danou problematiku formou rešeršea dotazníkovéhošetření celkem na
62 stranách, ztoho je 50 stran textu a 8 stran tvoří legendy a přílohy. Práce obsahuje
3 obré.zky, 14 grafir a 2 tabulky. V referenčním seznamu je 54 citaci, z toho je 48

cizojazyěných. Většina citovaných prací není staršídeseti let. Je zde však jistá
nejednotnost v uvádění literárních zdrojů. Některé obsahují mezinárodní číslo
publikace, u některých naopak tento údaj chybí.

V teoretické části autorka popisuje změny v metabolismu lipidů, sacharidů a změny
vbazálním metabolismu. Po části týkajícíse změn ve složenítěla se věnuje
možnostem pohybové aktivity, a to aktivnímu odporovému a výrvalostnímu tréninku,
ale i pasivně vedené funkčníelektrické stimulaci. Zajimaváje část týkajici se rizik
spojených s pohybovou aktivitou těchto jedinců.

Dotazníkovéšetření zaměŤíIa autorka na zjištěnítělesných parametrů pro stanovení
BMI a ziskání informací o mnoŽství prováděné pohybové aktivity a zýšených
hladinách cukru a cholesterolu. Výsledky, které hodnotí úroveň pohybové aktivity' se
však týkají pouze skupiny s BMI pod 22 kď^' a s negativní informací o zvýšené
hladině cukru a cholesterolu. Chybí porovnání s opačnými skupinami, takže
výpovědní hodnota je minimální.
Diskuze k teoretické části je zbytečná, vše jiŽ bylo napsáno v teoretické části, nebo by
se tam případně dalo uvést. Diskuze k praktické části je pro mě těŽko srozumitelná.
očekával bych jasnějšístrukturu. Zajímavé je procento negativních odpovědí na dotaz
o zýšenéhladině cukru a cholesterolu. Důležitýby byl dotaz, zdabyly týo hladiny
měřeny či nikoliv. Ve druhém případě by to svědčilo o mizerných znalostech
praktických lékďů o těchto rirzicich nebo jejich nihilismu.

Celkově podává práce dostatečný přehled o této problematice a
výhrady ji doporučuji k obhajobě.
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přes uvedené

Doplňujícíotázky:

1) Autorka popisuje sníŽeníenergetického výdeje vlivem úbýku aktivní tělesné
hmoty, ale i vlivem poruchy autonomního systému. Mohla by struěně popsat
princip, jakym působíporucha autonomního systému sníženíenergetického

2)

výdeje?

\

Setkala se autorka při studiu literatury zabývající se pohybovou aktivitou
u jedinců s míšní|ézi se slovem boosting? Mohla by tento termín krátce
okomentovat?
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