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Název diplomové práce:  

Nevyváženost příjmu a výdeje energie u dospělých osob 
 
 
 
Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury A - výborně 

3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 

7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
Studentka Lucie Krčová splnila zadaný cíl práce. Pracovala samostatně, problematiku konzultovala, 

byla aktivní od samého začátku. Výživou člověka se zabývá dlouhodobě. Při řešení diplomové práce 

vhodně využila svých znalostí získaných při práci v nutriční poradně. 

Bylo provedeno vyhodnocení výsledků analýzy tělesné kompozice jednotlivců v programu pro 

nutričního poradce. Dále byly vyhodnoceny z nutričního hlediska plány stravy v programu Fit-Linie. 

Třetí částí bylo vyhodnocení stravovacích návyků dospělé populace na základě dotazníkového 

šetření.  

Výsledky práce jsou zpracovány přehledně a závěr je vhodně formulován. Práce má logickou 

strukturu, obsahová náplň jednotlivých kapitol je vyvážená. Rozsah teoretické čáti práce je ale 

zbytečně obsáhlý. Jazyková a formální stránka práce je na velmi dobré úrovni, občasný překlep 

nesnižuje kvalitu dané práce. Uvedeno je dostatečné množství literárních odkazů. 

Bylo provedeno hodnocení na nepůvodnost práce v systému Theses.cz, práce není plagiát. Tištěná  

i elektronická verze práce vložená v systému Theses se shodují.  

 
Otázky vedoucího diplomové práce: 
Nepokládám 
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