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Náročnost tématu na: 
 úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti   X  
vstupní data a jejich zpracování   X  
použité metody   X  
 
Kritéria hodnocení práce: 
 úroveň 
 výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
stupeň splnění cíle práce   X  
samostatnost při zpracování 
tématu 

 X   

logická stavba práce   X  
práce s literaturou včetně citací   X  
adekvátnost použitých metod   X  
formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

 X   

stylistická úroveň  X X  
nároky BP na podkladové 
materiály, konzultace 

  X  

zpracování výsledků, použití 
analýz 

  X  

využitelnost výsledků a námětů 
v praxi 

  X  

 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  DOPORUČUJI K OBHAJOB Ě 
 
 



Navržený klasifikační stupeň:  DOBŘE  
 

FINÁLNÍ HODNOCENÍ PRÁCE PODLE PR ŮBĚHU OBHAJOBY 
 
Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Bakalářská práce je zaměřena na skupinu populace, která je z hlediska výživy a pohybového 
zatížení velice specifická. Obecně účelem bakalářské práce je především prokázat schopnost 
samostatné odborné práce. Podle mého názoru však zpracování v této podobě neodpovídá 
zcela požadavkům, které jsou na vědecké práce kladeny, a předkladatelka patřičně nevyužila 
možnosti jejího zpracování.  
K celé práci mám několik připomínek: 
• terminologické nesrovnalosti, opakování stejných informací na několika místech v textu 
• nadpisy některých kapitol by se hodily spíše do populárně-naučného textu (str. 29., 37, 41..) 
• ne úplně vhodné členění některých kapitol   
• postrádám kapitolu charakterizující gymnastiku 
• absence výsledků a závěrů různých studií 
• ÚVOD – mohla být zmíněna úloha trenéra 
• str. 11. – terminologie - energetická rovnováha X vyvážená energetická bilance 
• str. 12. – jednotky SI – kJ, kcal – ve vzorci cal, J 

   - nesouhlasím s tvrzením, že jsou kcal v odborné literatuře častěji používanou        
     jednotkou 

    - poměr S (65 %), T (20 %), B (15 %) – citace? 
• str. 32. – vitamíny rozpustné v olejích??? 
• str. 35. – minerály mohly být tabulkově stejně jako vitamíny 
• str. 38. – tabulka 13 – příjem tekutin u dítěte do 10 kg – 100 ml/kg??? 
• str. 38. – iontové nápoje u dětí??? 
• str. 39. – kap. 2.14 – hmotnost dětí x somatické charakteristiky??? 

   - BMI – normy Suchánek, 2015????, percentilové grafy… 
• str. 40. – kap. Nadváha, anorexie….x poruchy příjmu potravy… 
• str. 47. – tabulka 17 – není uvedena gramáž potravin… 
• str. 49. – tabulka 19 – mladá gymnastka ???, bude jídelníček stejný pro dívky lišící se  
      somatickými charakteristikami? 
• str. 50. – nesouhlasím s tvrzením, že nadváha v mladším šk. věku se řeší mnohem snadněji  
       než v dospělosti… 
 
Otázky k obhajobě: 
1/ Vysvětlete termín ENERGETICKÁ BILANCE a rozlište pojmy „vyvážená, negativní, 
pozitivní“ energetická bilance. 
2/ Uveďte faktory, které ovlivňují individuální potřebu energie jedince. Jak byste tuto 
hodnotu zjišťovala, případně ze kterých parametrů byste vycházela?  
3/ Str. 19. – sója – Sója obsahuje isoflavonony ze skupiny isoflavononů (fytoestrogenů). Jaký 
mají v organismu účinek? 
4/ Str. 48. – tabulka 18 – sýr hermelín – Najděte si v kalorických tabulkách složení….prosím 
o komentář vhodnosti x nevhodnosti této potraviny v jídelníčku. 
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