Posudek bakalářské práce Anety Nové Přehled literatury o výživě v atletice (na příkladu sprinterů a
běžců na střední tratě)

Předložená bakalářská práce má rozsah 54 stran včetně seznamu použité literatury a příloh. Cílem
práce bylo, cituji: „provést přehled literatury o výživě v atletice se zvláštním důrazem na řešenou
problematiku u atletů ve sprinterských a běžeckých disciplínách na střední a dlouhé tratě.
Prostudováním a následným rozborem české a zahraniční odborné literatury jsem chtěla zjistit, jak je
nahlíženo na stravovací a pitný režim pro výkon sprinterů a běžců v atletice.“
Považuji za pozoruhodné, že ač je na webu fakulty vyvěšeno několik let, jak má vypadat po formální
stránce bakalářská i magisterská práce, stále se toho studenti nedrží. Např. pokud jde o abstrakt
předložené práce, je jeho strukturován, navíc zcela neobvykle a zbytečně dlouhý. Abstrakt má být
stručný, jasný výstižný.
Klíčová slova pro vyhledávání – v angličtině se v odborné literatuře používá termín water/fluid intake,
nikoli drinking regime.
s. 15, tab. 1: nedostatek vit. D může po svalové regeneraci narušit sportovní výkonnost? Obvykle se
při regeneraci zásoby doplňují, takže mi uniká kontext myšlenky. Dále cituji: tvrdí se, že se zvyšuje
produkce volných radikálů a tím i poškození svalů po cvičení, a proto doplňky s vitamíny C a E mohou
prodloužit dobu regenerace? Skutečně prodloužit. Vit. C, E jsou významné přírodní antioxidanty,
které pomáhají účinně likvidovat volné radikály a tudíž svým působením snad dobu regenerace
zkracovat, nikoli naopak.
V téže tabulce prosím vysvětlit mechanismus, kterak „třešně pomáhají zlepšit rychlost“.
Proč autorka jednou píše Creatin, podruhé kreatin.
Větvené AMK – jak využívají bílkovinu svalů k tvorbě energie a omezují tím devastaci svalů? Reálně
potravinovými doplňky dodané AMK umožňují ihned nahradit AMK, které svaly využily jako zdroj
energie při svalové práci v katabolické fázi, čímž zabraňují tomu, aby v této fázi došlo k vyčerpání
vlastních AMK a k prohloubení katabolické fáze se všemi jejími negativními důsledky včetně
poškození svalové tkáně.
Jazykové neobratnosti také nepřidávají práci na kvalitě. Např. na s. 17 autorka tvrdí, že požití
uhlohydrátů během cvičení může zvýšit kapacitu cvičení a zlepšit výkon. Kapacita cvičení? Snad
schopnost organismu cvičit? Na s. 19 – Účinky šetřící glykogen tedy ovlivní oxidaci CHO (vysvětlit
zkratku) v průběhu běžeckého výkonu. Předpokládám, že stále platí v odborné literatuře ustálené
pravidlo, krom seznamu zkratek (bohužel také není), při prvním použití zkratku v závorce vysvětlit. Co
šetří glykogen – účinky?
Sacharidová superkompenzace – asi lépe sacharidová superkompenzační dieta. Vysvětlení
superkompenzace je skutečně hodně zjednodušené. Nastane redukce intenzity tréninku – co si pod
tím představit?
„Sacharidová nálož“ byť je termín v uvozovkách, do odborného textu nepatří. Vůbec celý první
odstavec na s. 21 je poněkud zmatečný.

Termín pevné jídlo? Tři až pět hodin před startem. Texty na s. 23 by zasloužily jazykovou korekturu.
Vyjádření, že “…se do žaludku nalije velké množství krve podporující trávení…“ není ani na úrovni
populárně naučné literatury.
Na s. 24 – glukóza z datlí putuje rovnou do jater a poskytuje okamžitou energii, která se nemusí dále
přeměňovat. Dále je doporučován kokosový olej, který také putuje rovnou do jater a působí jako
okamžitý zdroj energie při zátěži. Na s. 25 jsou opět jazykové neobratnosti.
Na s. 28 autorka píše, že běžec by měl doplnit do hodiny potřebné živiny ve formě velkého
plnohodnotného jídla. Co myslí tím velké jídlo? Hodinu po maratónu skutečně nemá člověk na velké
jídlo ani pomyšlení. Lehce stravitelné a tepelně neupravené bílkoviny jako je konopí, omega 3 mastné
kyseliny, vitamíny a minerály? V jaké podobně má konopí na mysli?
Na s. 29 je věta: Energetické manipulace by měly být strategicky začleněny do ročního plánu, aby se
minimalizovaly dopady na kvalitu tréninku nebo výkonnost konkurence… atd. Celý úvod kapitoly 2. 8.
je po jazykové stránce špatný a zmatečný. I v dalších řádcích má čtenář pocit, že nečte bakalářkou
práci, ale ……. zcela zaplněny zásobárny glykogenu. Proč píše „kálium“ pro výstavbu
glykogenu….Kalium, česky pořád ještě platí draslík, je vázán na bílkoviny a glykogen.
Omáčka z lučiny a kečupu? Výživná česnečka? Co je to za pojmy a doporučení? Sportovci by měli
upřednostňovat pečivo? Ano, ale jaké?
V anaerobním prahu je omezen přístup kyslíku a svaly běžce ho získají až po výkonu? Skutečně? Může
autorka definovat pojem anaerobní práh. Které druhy ANP rozlišujeme?
Jestliže se nedostaví potřebné množství glykogenu do mozku… Skutečně je zdrojem energie pro
mozkovou činnost glykogen. Asi by bylo vhodné, aby si autorka zopakovala základy biologie pro
základní a střední školy.
s. 33 – Vytrvalci by měli předejít tomu, aby se bílkoviny nestaly pro tělo větším energetickým využitím
během pohybové činnosti, vůči tukům a sacharidům, nad 5-10 %.
Laktát je třeba zredukovat regenerací? Laktát se v kapilární krvi dostává na normální hladinu do cca 1
h po zátěži.
U 2. odstavce na str. 35 chybí citace.
Hyponatremie skutečně není nadměrný příjem vody! Jde o poruchu vnitřního prostředí, při níž klesá
koncentrace sodíku v krevní plasmě, což může být při vytrvalostním závodě způsobeno nadměrnou
ztrátou soli. To vyvolává pocit žízně a pokud závodník současně nadměrně přijímá vodu s minimální
koncentrací solí dojde k poklesu hladiny kationtu sodíku pod žádoucí mez a následným zdravotním
problémům. Čili nadměrný příjem vody může být za určité stresové situace příčinou hyponatrémie.
Jestliže bude úbytek hmotnosti o 1 kg, měl by doplnit tekutiny z 80-100 % z kilogramu, který vypotil
při zátěži.
Ztráta 2 % hmotnosti tělních tekutin? Nemá být 2 % tělesné hmotnosti?
Solné roztoky anebo roztoky elektrolytů a živin?

Hypertonické minerálky obsahují kreatin? Neznám jedinou minerální vodu (myšleno dle odborné
definice), která by kreatin obsahovala.
Koncentrace lipidů v plasmě při rostlinné stravě? Formulace je zavádějící, koncentrace může být
vysoká či nízká, a od hodnoty koncentrace se odvozuje efekt.
Co autorka myslí pojmem kladné hodnoty složení těla?
Celkově je práce neuspořádaná, jazykově velmi slabá. K odborné stránce práce jsem se již vyjádřil.
Nedokáži posoudit, jestli je to dáno správným či nesprávným překladem původního citovaného textu,
ale obecně platí, že v odborném textu musím k literatuře přistupovat kriticky.
Formální stránce neodpovídá v některých případech ani citace literatury, např. 12, 13, 25 atd., abych
byl konkrétní. Cíl práce nebyl zcela naplněn. Některé práce, vyšlé v renomovaných nakladatelství
vědecké literatury jsou opomenuty. V další části autorka píše o rozboru, vytvoření kategorií, ale to se
ve vlastní práci vůbec neobjevuje. Očekával bych u tohoto teoretického typu práce kvalitně
provedenou literární rešerši, což rozhodně není případ hodnocené práce. Už jen autorkou přiznané
vytržení děl tří autorů jako zásadních, protože autorku zaujalo, že jsou pro čtenáře dobře, jasně a
výstižně napsané je zcela proti principům vědecké práce a literární rešerše jako metody (v tomto
kontextu v češtině pořád podle pravidel platí přechylování, asi tedy lépe psát Clarková, byť již není
nezbytně nutné).

Na základě výše uvedeného hodnocení hodnotím práci jako nedostatečnou.
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