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Rozsah: 
Stran textu 64 stran 
Literární zdroje 69 zdrojů (23 zahraničních) 
Tabulky, grafy, přílohy 13 tabulek, 13 obrázků, 5 grafů, 3 přílohy 
 
Náročnost tématu na: 
 úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 
teoretické znalosti X    
vstupní data a jejich zpracování X    
použité metody X 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 X   
formální úprava práce (text, 
grafy, tabulky) 

X    

stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové 
materiály, konzultace 

X    

zpracování výsledků, použití 
analýz 

X X   

využitelnost výsledků a námětů 
v praxi 

X X   

 
Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  DOPORUČUJI 
 
Navržený klasifikační stupeň:  VÝBORNĚ 
 



Doplňující komentář k hodnocení práce: 
Téma diplomové práce je velice zajímavé a podle mého názoru v prostorách naší fakulty 
neobvyklé. Jazyková a formální stránka práce je srozumitelná a odpovídá danému typu 
závěrečné práce. 
V teoretické i praktické části je přehledné členění jednotlivých kapitol. Jasně a srozumitelně 
jsou stanoveny cíl, úkoly, vědecká otázka i hypotézy práce. Zpracování výsledků je přehledné 
ve formě tabulek a grafů s patřičným komentářem. Diskuse je relativně obsáhlá a vhodně 
členěná podle jednotlivých oblastí.  
 
Připomínky k práci: 
1/ v seznamu zkratek chybí některé důležité zkratky použité v textu 
2/ překlepy, opakování stejných slov ve větách 
3/ str. 34. – u parametrů tělesné výšky, tělesné hmotnosti a BMI bych doporučovala i v textu 
uvádět jednotky (cm; kg; kg.m-2) 
4/ str. 35. – v souvislosti s BMI mohla být uvedena alespoň obecná informace, že v praxi je 
vhodné BMI doplnit analýzou tělesného složení 
5/ sjednocení psaní musculus x m. 
6/ str. 42. – popis měření hladiny alkoholu v dechu – KALIPERACE??? x KALIBRACE 
7/ str. 50. – tabulka č. 9. a graf č. 2. – neodpovídají procentuálně vyjádřené kladné odpovědi 
 
Otázky k obhajobě: 
1/ str. 17. – metabolismus alkoholu 
Kde se v těle nachází alkoholdehydrogenáza, která se podílí na odbourávání alkoholu? Je 
aktivita enzymu stejná u mužů a u žen a co z toho vyplývá? 
2/ Jaký je významný negativní vliv nadměrné konzumace alkoholu na organismus, kromě 
negativního vlivu na C.N.S., játra apod.? 
3/ str. 38. – podle čeho bylo stanoveno kritérium BMI 20 – 29,9 kg.m-2? 
4/ str. 40. – měření na PDK – proč? dominance? dysbalance? 
Jakou metodou byste posoudil případný výskyt svalových dysbalancí, když nejste 
fyzioterapeut? 
5/ str. 46. – podmínky měření – nejíst a nepít po dobu 2 hod. před měřením… 
Bylo sledováno, zda testovaní jedinci snídali a jaké potraviny? Může to mít nějaký vliv? 
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