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Volba tématu  
Autor ve své diplomové práci (DP) sledoval příjem makroživin u extraligových a amatérských 

házenkářů. Cílem práce bylo porovnat pomocí jídelníčkové softwarové aplikace, zda se liší kvantita a 

kvalita výživy u sledovaných skupin a zda je jídelníček vyvážený. Rozsah a hloubka rešerše odpovídá 

požadavkům kladeným na diplomovou práci. Podle mého názoru je téma přiměřeně obtížné a 

vyhovuje studijnímu zaměření autora.  
 

Teoretická část  
Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. Abstrakt a klíčová slova vystihují 
zaměření práce. V práci je použito celkem 22 citací odborných prací. Reference obsahují převážně 
klasické publikace, které jsou recentní a odpovídající zvolenému tématu. Po formální stránce na nich 
neshledávám žádná pochybení. Myšlenky jsou v odborném textu formulovány jasně a srozumitelně. 
Jazyková úroveň textu je velmi dobrá po stránce stylistické i pravopisné. Jedinou rezervu teoretické 
část diplomové práce spatřuji v tom, že se autor zaměřil na výživu obecně, nikoli na výživu u 
házenkářů. Přitom v odborné literatuře takové zdroje existují, např.:  

 HOLWAY FE, SPRIET LL. Sport-specific nutrition: Practical strategies for team sports. Journal 
of Sports Sciences, 2011; 29(S1): S115–S125 

 Molina-López J, MolinaJM, et al. Implementation of a nutrition education program in a 
handball team; consequences on nutritional status. Nutr Hosp. 2013;28(3):1065-1076 

 

Praktická část  
Studie má jasně stanovených 6 hypotéz. K jejich verifikaci použil autor jen kvantitativního srovnání 

bez použití adekvátní statistické metody. K porovnání množství sledovaných makroživin mezi 

skupinami vrcholových a výkonnostních házenkářů se nabízel Studentův nepárový t-test. Pokud autor 

nepoužije žádné statistické metody, mohou být rozdíly dílem náhody. Jídelníčkový program použitý 

pro hodnocení zkonzumovaných živin možno považovat vyhovující.  Grafická dokumentace dobře 

ilustruje zjištěná fakta. Drobným formálním nedostatkem je, že v grafech nejsou uvedeny jednotky. 

Na konci praktické části podává autor odpovědi na formulované hypotézy. 

 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi:  

Nejdůležitějším zjištěním DP pro praxi bylo zjištění, že obě skupiny sportovců měly nedostatečný 

příjem sacharidů, který byl u extraligových házenkářů kompenzován zvýšeným příjmem bílkovin, u 

neprofesionálních házenkářů zvýšeným příjmem tuků, zejména živočišných. Obě skupiny sportovců 
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měly nízký příjem hrubé vlákniny. Důvodem může být podle autora velmi malé procento sportovců, 

kteří konzultovali nutričního odborníka. 

 
 

Formální zpracování práce:  

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací (Opatření 

děkana 1. LF UK č. 10/2000). Odpovídá požadovanému počtu stran. Celkově je stylistická úroveň 

velmi dobrá, k jazykové stránce rovněž nemám připomínek. Grafická dokumentace zahrnuje 8 

tabulek a 14 grafů ve standardní kvalitě provedení. Grafická dokumentace dobře ilustruje zjištěná 

fakta. Drobným formálním nedostatkem je, že v grafech nejsou uvedeny jednotky. Z textu je zřejmé, 

že jde o gramy, ale mělo by to být patrné z grafů samotných.  
 

 

Celkové hodnocení práce  

Jako pozitivum DP hodnotím pracnost tohoto typu studie, kdy student musí vyhodnocovat jídelníčky 

u značného počtu osob. Student, který se „odváží“ takového tématu si je velmi dobře vědom, že 

k výsledkům povede nesnadná cesta a že zkoumání bude časově náročné. Diplomant, který nemá 

zájem o obor, by si takové téma určitě nezvolil. Kvituji, že autor dohlížel na přesnost dotazníků 

cílenými dotazy na často zapomínané potraviny. Diplomant přistupuje k hodnocení výsledků 

s vědomím, že kvalita získaných výsledků nemusí zcela odpovídat skutečnosti (nedostupnost 

některých potravin v databázi použitého software, objektivita zkonzumovaného množství potravin 

apod.). Oceňuji rovněž určitou odvahu autora DP, že se pokusil o sondu  do stravovacích návyků 

elitních házenkářů. 

Nedostatek práce spatřuji v absenci statistického zpracování výsledků. Diskuse mohla být obsáhlejěší 

a zahrnovat více odkazů na zdroje světové odborné literatury.  
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
 

Práci klasifikuji stupněm: velmi dobře   
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí.  

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce:  

1. Domnívá se autor práce, že vysoký příjem živočišných tuků u neprofesionálních házenkářů je dán 

obecným trendem české populace k vyššímu přijmu těchto pro zdraví nepříznivých 

makronutrientů nebo jde o následek kompenzace nedostatečného příjmu sacharidů? 

2. Bylo by zajímavé zjistit, jak se lišil somatotyp sledovaných skupin sportovců nebo alespoň jaký byl 

rozdíl v procentu tělesného tuku. 

 
V Praze dne  31.7.2017 podpis vedoucího práce 

 


