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Rozsah 

Stran textu 46 stran  

Literární zdroje 37 citací (z toho 8 zahraničních) 

Tabulky, grafy, přílohy 9 tab., 15 obr., 2 přílohy 

 

Náročnost tématu úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 

teoretické znalosti  X  

vstupní data a jejich zpracování  X  

použité metody  X  
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Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ 

 

 

Připomínky k práci a k obhajobě: 

 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou norem pro hodnocení síly stisku ruky 

a indexu svalové hmoty, jakožto ukazatelů hodnotících aktuální stav vývoje jedince. 

Téma práce lze hodnotit jako velice aktuální a přínosné a to zejména vzhledem k 

prezentované skupině populace. 



Co se týká stavby práce, tj. rozsah práce, členění textu, zařazení kapitol v teoretické části, 

víceméně odpovídá tématu práce.  

Zpracování výsledků tabulkově a graficky je celkem odpovídající. Pro lepší přehlednost a 

lepší charakteristiku souboru mohla být uvedena tabulka s průměrnými hodnotami měřených 

parametrů (např. v příloze) 

Diskuse je celkem stručná, asi by bylo možné se více rozepsat.  

Pro přehlednost by nebylo na škodu, uvést do příloh výstupní formulář z BIA (InBody 720). 

 

Měla bych několik připomínek: 

• gramatika -  výkonost x výkonnost, čárky ve větách, tečky za číslem strany uváděno v textu, 

jednotky za hodnotami čísel uváděnými v textu… 

• terminologie - váha vs. hmotnost apod.  

• vzorec (str. 23.) - v textu je uvedeno, že hodnotu absolutní svalové hmoty (SMM) podělíme 

celkovou hmotností jedince v m
2
? Prosím, ujasnit a v práci opravit. 

• str. 24. – normy BMI – doporučila bych spíše normy WHO (2016) pro dospělou populaci, 

v případě, že je zmiňována problematikou BMI u dětí, doporučovala bych alespoň zmínku o 

percentilových grafech BMI pro 0 – 18 let 

• chybné číslování podkapitoly Metodiky 

• kap. 4.2. Použité metodiky – jsou uvedeny antropometrické parametry, analýza tělesného 

složení, ale chybí charakteristika měření síly stisku ruky 

•chybí informace, na které horní končetině (L/P) byla měřena síla stisku ruky (pomocí  

ručního dynamometru)  

• případně postrádám alespoň zmínku o tom, jak by tento parametr mohl být ovlivněn 

lateralitou. Vztah mezi lateralitou a nerovnoměrným rozložením tělesných komponent 

na jednotlivých segmentech těla je nesporný a je zmiňován v řadě publikací 

• v seznamu literatury jsou chyby v abecedním řazení (abecedně je D před H…) a ve velikosti 

písma 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké bylo věkové a výškové rozmezí sledované souboru?  

V práci uvádíte vytvořené referenční hodnoty pro děti 4 – 12 let. BIA (InBody 720) uvádí 

v technických specifikacích rozmezí pro věk (6 – 99 let) a pro výšku (110 – 220 cm). 

2. Obecně interpretace antropometrických parametrů, indexů a komponent tělesného složení 

je velice složitá a vyžaduje individuální přístup. Jaké faktory, resp. proměnné, byste sledoval 

a zohledňoval při interpretaci výsledků?  

3. BIA (InBody 720) umožňuje segmentální analýzu rozložení svalové hmoty. K jakým 

proměnným, případně parametrům byste tuto segmentální analýzu mohl vztahovat? 
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