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Posudek 

Autorka ve své diplomové práci dodržela veškeré požadavky na formální náležitosti práce 
včetně úpravy. Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako aktuální. 

 

Teoretická část 

Zpracování teoretické části je přehledné a obsahuje relevantní informace vztahující se ke 
zkoumané problematice. Autorka čerpá z monografii, článků a výživových doporučení 
českých i zahraničních autorů. Použité zdroje cituje správně. Nicméně je nutno vytknout, že 
celkové množství citovaných zdrojů je spíše podprůměrné a tato práce by zasluhovala větší 
množství odkazů na renomované zdroje.  

 

Praktická část 

Formulace autorky jsou adekvátní, určité výhrady lze vyjádřit ke stylistickému zpracování 
abstraktu v českém jazyce.  

 

 



Hypotézy a cíle jsou srozumitelně definovány. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 

Metoda řešení předkládané práce je založena na vyhodnocení jídelníčku sportovců a 
nesportovců pomocí software NutriPro Expert a vyžadovala úzkou spolupráci obou skupin 
zejména v důsledném vyplňování prováděné fyzické aktivity a podrobného jídelníčku 
v průběhu 5 dnů včetně jednoho víkendového dne.  

Použitá metodika byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. Největší metodologickou 
slabinu praktické části spatřuji v nesourodosti zkoumaných skupin. Obě sledované skupiny 
se liší jak věkem, tak zastoupením mužů a žen. V obecné charakteristice skupin chybí 
statistická analýza, tedy posouzení, zda je rozdíl v těchto parametrech statisticky významný. 
Tento fakt se může podílet na ovlivnění konečných výsledků. Dále i samotná skupina 
sportovců je značně nehomogenní, neboť nutriční potřeby jsou pro řadu udávaných disciplín 
odlišné (např. baletka vs. lyžař). Tyto faktory současně s malým počtem zařazených osob 
jsou slabinou této práce. Nutno však říci, že autorka si je některých těchto limitací vědoma a 
v textu je adekvátně vysvětluje.  

Dosažené výsledky převážně potvrdily postulované hypotézy. V praktické části jsem dále 
zaznamenala diskrepanci v tabulce č. 11, kde jsou chybně uvedeny rozdíly mezi 
energetickým příjmem po korekci předpokládaného podhodnocení při zapisování a výdejem 
(jedná se totožné hodnoty jako v tabulce č. 10, zobrazující tyto parametry před korekcí). 
Nicméně tato chyba nijak neovlivnila konečnou interpretaci výsledků a lze ji považovat za 
marginální.  

Diskuse je stručná a věcná, srovnání empiricky získaných výstupů a jejich provázání 
s rešeršními poznatky jsou rovněž na dobré úrovni. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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Oponent diplomové práce 



         

 Otázky k diplomové práci: 

 

1. Pokud byste se rozhodla pokračovat v obdobném výzkumu, jaké další metody 
k hodnocení energetického příjmu a výdeje byste využila ke zpřesnění výsledků? 

 

2. Jaké množství sacharidů a v jakém časovém rozmezí byste doporučila ke konzumaci 
po zátěži tak, aby byla umožněno co nejrychlejší obnovení zásob svalového 
glykogenu? 

 

3. V posledních letech je mezi odbornou i laickou veřejností často diskutována úloha 
tzv. LCHF (low carb high fat) stravy. Narazila jste při své rešeršní činnosti na nějakou 
zmínku o zkušenostech s touto dietou u sportovců? 

 

 


