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úroveň náročnost tématu na 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti x   

praktické zkušenosti x   

podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

 x  

 

úroveň kriteria hodnocení práce 

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 se zabývá praktickým tématem využitelným v předsoutěžní přípravě 
kulturisty.  
Teoretická část se opírá se rozsáhlý seznam literatury jak české, tak zahraniční. V určitých 
ohledech je tato část příliš rozsáhlá vzhledem k tomu, že jsou rozebírána témata, která jsou 



rozebírána kdekoli a přímo s prací nesouvisí, např. energetické systémy nebo anatomie a 
fyziologie svalu. Naopak faktory, které ovlivňují, jak diplomant uvádí „kvalitu svalu“, by si 
zasluhovaly zevrubnější rozbor – endokrinologické faktory, minerální hospodaření apod.  
Výsledková část je zpracována kvalitně a systematicky.  
DP obsahuje několik gramatických chyb, viz např. stránky 10, 15, 99 a dále též několik 
nepřesných formulací.  
 
Otázky k obhajobě: 

1. Jaké je úskalí omezení příjmu sacharidů v přípravě sportovce, jaké jsou naopak 
předpokládané výhody?   

2. Popište předpokládaný důvod inter-individuálních rozdílů mezi oběma probandy.  
 
 
Práce je doporučena k obhajobě   
 

Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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