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1 Úvod do problematiky 
Zdůvodnění volby a přínosu tématu. Následující modrý text je příkladem části 

úvodu práce přehledového typu s názvem „Význam výživy pro regeneraci sportovce“. 

V dnešní době se od člověka očekává vysoké nasazení, a to ve všech odvětvích. 

Stejně tomu je i u sportu, kde je při podávání kvalitních výkonů potřeba odevzdat 

se svému cíli ve všech jeho směrech. Dnes ve vrcholovém sportu už dávno nestačí 

spoléhat na přirozený talent, ale důležitým se stává kvalitní trénink, vybavení a vůle. 

Jedním ze základních předpokladů úspěšnosti sportovní přípravy je doplnění 

potřebných živin a kontrolovaný způsob stravování. Tyto na první pohled méně 

důležité aspekty mohou znamenat rozdíl mezi vítězstvím a prohrou. Význam výživy 

se projevuje u každé věkové skupiny, ve všech sportovních odvětvích i na každé úrovni. 

Velký vliv na úspěšnou sportovní přípravu má schopnost regenerace po sportovním 

výkonu a zotavení mezi předchozím a následujícím výkonem. 

Aby bylo dosaženo odpočinku mezi jednotlivými tréninkovými jednotkami 

a zachovala se kvalitní úroveň tréninku bez kumulace únavy a nežádoucích svalových 

poranění, je třeba dodržovat určité strategie. Nutriční postupy pro regeneraci jsou: 

obnovení zásob glykogenu, náhrada vyloučených tekutin a elektrolytů, regenerační 

a adaptační procesy po katabolické zátěži a poškození svalů (Maughan & Burke, 2006). 

Bez důležitých znalostí v oboru výživy nelze rozvíjet sportovní výkon na všech 

jeho úrovních. Hledáme proto odpověď na otázku, jak pomocí výživy zefektivnit 

regeneraci po zátěži. Tato práce by měla sloužit k objasnění důležitých procesů v těle 

v průběhu regenerace energetických rezerv v pracujících svalech a zároveň by měla 

nastínit vhodné nutriční zásady pro sportovce … 

V úvodu se jedná o základní identifikaci a vymezení problému, eventuálně jeho 

společenský dopad. Úvod obsahuje stručné, jasné a výstižné uvedení do řešené 

problematiky se zřejmým důvodem a cílem zpracování zadaného kvalifikačního úkolu. 

Obvyklý rozsah je 2 až 10 stran.  

Následující pokyny k formálnímu zpracování práce jsou platné pro všechny 

číslované kapitoly. Předepsaný formát práce je A4, práce je vytištěna jednostranně 

na bílých listech kancelářského papíru, tisk je rozložen na stránce tak, že vlevo je písmo 

odraženo o 3,5 cm, vpravo o 2,5 cm, nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm při stránkování dole, 

řádkování je 1,5 (toto neplatí pro obsah práce, nadpisy, popisy tabulek a obrázků, 
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referenční seznam literatury, seznam zkratek a seznam příloh). Předepsané písmo 

základního textu je Calibri 12 (v základu netučně). Text je zarovnán oboustranně. 

Začátek odstavce je vyznačen odsazením prvního řádku 1,25 cm. Mezery před a za 

odstavcem jsou nastaveny na 0 bodů.  

Nadpisy kapitol začínají velkým písmenem, na konci bez tečky, velikost písma 

(nevolte pro nadpis všechna velká) je zvolena přiměřeně a podle hierarchie kapitol se 

přiměřeně zmenšuje (viz níže), nadpisy kapitol se nepodtrhávají, kapitoly se číslují 

arabskými číslicemi a tzv. desetinným číselným kódem např.: 3.1.4 (s tečkami pouze 

mezi číslicemi), členění obsahu musí souhlasit s číslováním kapitol. Stránky číslujeme 

od úvodní kapitoly, ale se započítáním předcházejících stránek. Stránky číslujeme 

uprostřed spodního okraje. 

Kapitoly 1. řádu začínají vždy na nové stránce (zde je nadefinováno 

automaticky), mezera za 2 body, velikost písma 16. Kapitoly 2. mají mezery před i za 

6 bodů, velikost písma 14, kapitoly 3. řádu – mezera před i za 2 body, velikost písma 

12– kurzíva, kapitoly 4. řádu – velikost písma 12 – kurzíva. Řádkování u nadpisů je 1. 

Další členění textu pomocí odrážek a podobně, musí být v celé práci jednotné a 

přehledné. 

Převzaté tabulky, grafy a obrázky jsou vždy přímou citací. Tabulky a obrázky 

mají popisek nad tabulkou či obrázkem, grafy pod grafem. Všechny tabulky jsou 

vloženy jako obrázek. Všechny dotazníky a přepisy archů odpovědí se vkládají jako 

obrázek, a to do příloh. U obrázku nebo tabulky vložené jako obrázek řádkování 1, 

obrázek zarovnat na střed, popis obrázku zarovnat do bloku. Všechny obrázky, tabulky 

a grafy jsou číslovány, opatřeny vhodným názvem a je na ně odkázáno na vhodném 

místě v textu. Název obrázku, tabulky a grafu, včetně pořadového čísla, má velikost 12 

pt. při současném použití písma Times New Roman. Pořadové číslo obrázku je 

zvýrazněno tučně a název obrázku je kurzívou. Zdroj a případné poznámky nebo 

legenda jsou umístěny pod obrázkem, tabulkou nebo grafem. Velikost písma je v tomto 

případě 10 pt., text není nijak zvýrazněn. Od předchozího textu je pořadové číslo 

odděleno 6 b. V případě, že obrázek následuje hned za tabulkou, nebo opačně, tak je 

doporučujeme vhodným způsobem oddělit. Nejlepší je vložit mezi ně text. Obrázky a 

grafy by měly být vhodným způsobem orámovány. Doporučujeme tento postup. 

Obrázek vložte do aplikace PowerPoint. Zde si jej zvětšete na výšku cca 10 cm se 
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zamčeným poměrem stran. Pak jej orámujte pomocí funkce Styl (doporučujeme 

používat hned první možnost v nabídce (viz obrázek č. 1). Pak jej uložte jako obrázek 

do svého zvláštního pomocného souboru. V místě v textu, kam ho chcete vložit, pak 

klikněte na příkaz vložit obrázek. 

Na konci všech řádků by nikdy neměly zbýt jednopísmenné předložky (v, k, z), 

dále by neměly být rozdělené první písmeno jména a příjmení (J. Novák). Dále by na 

konci řádku neměly být rozdělené míra jednotky od její zkratky (1 cm). A dále by neměl 

být rozdělen na konci řádku datum (ať už v podobě 7. 9., nebo 7. září). 

K tomu použijte funkci pevná mezera. Pevnou mezerou nahradíte klasickou 

mezeru stisknutím kláves Ctrl+Shift+Mezerník. Tato funkce natrvalo spojí vybraná slova 

a už nikdy se tato slova nerozdělí koncem řádku – budou tedy vždy společně, a to i po 

změně formátů písma. Pevná mezera je v režimu zobrazení netisknutelných znaků 

rozpoznatelná jako kolečko mezi slovy. 
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2 Metodologie 

2.1 Formulace přehledové (review) otázky a cíle 

První fáze zahrnuje definování recenzní otázky, vytvoření hypotéz a vytvoření názvu 

recenze. Často je nejlepší udržovat názvy co nejkratší a co nejvýstižnější pomocí 

následujícího vzorce: Intervence u populace s onemocněním (např. dialektická 

behaviorální terapie pro dospívající ženy s hraniční poruchou osobnosti). Recenze 

publikované s Cochrane Collaboration nemusí být jako takové identifikovány, ale recenze 

publikované v jiných zdrojích by měly v názvu také uvádět, že představují systematický 

přehled a/nebo metaanalýzu. Pokud se autoři rozhodnou provést svou recenzi 

prostřednictvím Cochrane Collaboration, budou také muset zaregistrovat svůj titul do 

příslušné skupiny pro hodnocení, což jim v podstatě „ušetří místo“ pro toto téma 

a poskytne přístup k další podpoře Cochrane (např. vyhledávací strategie). 

Následující modrý text je příkladem části úvodu práce přehledového typu 

s názvem „Význam výživy pro regeneraci sportovce“. 

Vytvoření uceleného přehledu o nejnovějších poznatcích v oblasti zotavení po 

sportovním výkonu a možném ovlivnění tohoto procesu výživovými opatřeními jako je 

doplnění sacharidů, lipidů, proteinů, ale také sportovních doplňků a jejich správným 

načasováním. 
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2.2 Prisma flow diagram 

Obrázek 1 

PRISMA 2020 flow diagram for new systematic reviews which included searches of 

databases and registers only 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Records identified from*: 
Databases (n = ) 
Registers (n = ) 

Records removed before 
screening: 

Duplicate records removed  
(n = ) 
Records marked as ineligible 
by automation tools (n = ) 
Records removed for other 
reasons (n = ) 

Records screened 
(n = ) 

Records excluded** 
(n = ) 

Reports sought for retrieval 
(n = ) 

Reports not retrieved 
(n = ) 

Reports assessed for eligibility 
(n = ) Reports excluded: 

Reason 1 (n = ) 
Reason 2 (n = ) 
Reason 3 (n = ) 
etc. 

Studies included in review 
(n = ) 
Reports of included studies 
(n = ) 

Identification of studies via databases and registers 

 

2.3 Definice kritérií pro zařazení a vyřazení (Define inclusion and 
exclusion criteria) 

Cochranova zkratka PICO (nebo PICOC), která znamená populaci, intervenci, 

srovnání, výsledky (a kontext), může být užitečná k zajištění toho, že se před zahájením 

přezkumu rozhodneme o všech klíčových komponentách. Autoři se například musí a priori 

rozhodnout o věkovém rozmezí své populace, podmínkách, výsledcích a typu(ech) 

intervencí a kontrolních skupinách. Je také důležité operativně definovat, jaké typy studií 

zahrnout a vyloučit (např. randomizované kontrolované studie – pouze RCT, RCT 

a kvaziexperimentální designy, kvalitativní výzkum), minimální počet účastníků v každé 

skupině, publikované versus nepublikované studie, a jazyková omezení. Pro Cochrane 

Reviews jsou tyto informace nejprve připraveny, recenzovány a publikovány ve formátu 

protokolu, který je po dokončení nahrazen úplným přehledem. 

Podmínkou bylo dohledání plného textu práce. Kritéria pro zařazení vyžadovala, aby 

studie spojily své nálezy výživy se sportovním výkonem a nehlásily pouze část 

problematiky. Konečné datum vyhledání bylo 11. 11. 2022. 
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2.4 Strategie vyhledávání a lokalizace studií (Develop search strategy 
and locate studies) 

Toto je fáze, kdy může být referenční knihovník mimořádně nápomocný, pokud 

jde o pomoc při vývoji a provozování elektronického vyhledávání. Obecně je důležité 

sestavit úplný seznam klíčových termínů (tj. termínů „MeSH“) souvisejících s každou 

složkou PICOC, aby bylo možné identifikovat všechny relevantní pokusy v dané oblasti. 

Pokud je například věkové rozmezí žen ve věku 13–18 let, může být nutné, aby hledané 

výrazy zahrnovaly cokoli z následujícího: adolescenti, teenageři, mládež, ženy, ženy, 

dívky atd. Klíčem k vytvoření optimální strategie vyhledávání je vyvážit citlivost (získání 

vysokého podílu relevantních studií) se specificitou (získání nízkého podílu 

irelevantních studií). Vyhledávání obecně zahrnuje několik relevantních elektronických 

databází, ale může také zahrnovat kontrolu seznamů odkazů na články, ruční 

vyhledávání klíčových časopisů. 

Práce je založena na evaluačním a srovnávacím přístupu k primárním zdrojům ve 

zvolené oblasti výživy. Byla provedena studie článků publikovaných mezi rokem 2000 

až 2010 v následujících databázích: AJPENDO, SPORTDISCUS, GOOGLE Scholar, 

Northumbria research link. Pro práci byly použity články z časopisů týkajících 

se sportovních věd. K vyhledávání článků bylo použito těchto klíčových slov: „Sports 

nutrition, nutrition for sports training, recovery, muscle glykogen, lipids, protein, 

carbohydrates, nutritional suplements“. Referenční seznamy a citované zdroje 

informací v jednotlivých publikacích byly rovněž zpracovány za účelem získání dalších 

informací. Pro získání obecných informací o základních fyziologických potřebách 

organismu po sportovním výkonu byly použity odborné publikace z oblasti lékařské 

fyziologie a sportovního tréninku… 

2.5 Výběr studií (Select studies) 

Jakmile bude získán a zkontrolován úplný seznam abstraktů, všechny studie, 

které se zdají splňovat kritéria pro zařazení, budou získány a zkontrolovány v plném 

rozsahu. Tento proces přezkoumání obecně provádějí alespoň dva recenzenti, aby se 

stanovila spolehlivost mezi hodnotiteli. Doporučuje se, aby si autoři vedli protokol 

o všech recenzovaných studiích s důvody pro zařazení nebo vyloučení a může být 

nutné uzavřít smlouvu s autory studie, aby získali chybějící informace potřebné pro 
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shromažďování dat (např. průměry, standardní odchylky). Mohou být také požadovány 

překlady. 

Byly vybrány tyto studie: … 

2.6 Extrahování dat (Extract data) 

Může být užitečné vytvořit a používat jednoduchý formulář nebo tabulku pro 

extrakci dat k uspořádání informací extrahovaných z každé recenzované studie (např. 

autoři, rok publikace, počet účastníků, věkové rozmezí, design studie, výsledky, 

zahrnuto/vyloučeno). Extrakce dat alespoň dvěma recenzenty je opět důležitá pro 

stanovení spolehlivosti mezi hodnotiteli a pro zamezení chyb při zadávání dat. Pokud 

se jedná o studie zpracovávající data, zde popište, jak jste data extrahovali a zpracovali, 

… 

2.7 Zhodnocení kvality studie (Assess study quality) 

V posledních letech došlo k posunu k lepšímu hodnocení kvality každé RCT 

zahrnuté v systematických přehledech. Ačkoli jsou k dispozici stručné kontrolní 

seznamy, jako je 5bodová Oxfordská škála hodnocení kvality (Jadad et al., 1996), běžně 

používaná v Cochranových přehledech, toto měřítko je silně ovlivněno dvojitým 

zaslepením, které je vhodné pro studie léků, ale obecně ne. K psychologickým 

či nefarmakologickým intervencím. K dispozici jsou další obsáhlejší doporučené pokyny 

a standardy, jako jsou Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT 

Statement; http://www.consort-statement.org/), stejně jako články poskytující 

doporučení pro zlepšení kvality v RCT a meta-analýzy pro psychologické intervence 

(např. Uman et al., 2010). 
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3 Výsledky 
K dispozici jsou různé statistické programy pro výpočet velikosti efektů pro 

metaanalýzy. Velikosti účinků jsou uvedeny spolu s rozsahem 95% intervalu 

spolehlivosti a jsou prezentovány v kvantitativním formátu i v grafickém znázornění. 

Tato kapitola (Výsledky) může být do kvalifikační práce zařazena buď samostatně, nebo 

může být spojená s následující kapitolou (Diskuse) do jedné kapitoly nazvané pak 

Výsledky a diskuse. Pravidla českého pravopisu připouštějí i variantu diskuze, ale pak to 

musí být v celé práci užito jednotně. 

Prezentace dosažených výsledků. Předkládáme nejzávažnější fakta a teorie. 

Nejvhodnějšími prezentačními prostředky jsou tabulky, grafy, schémata. V textu pouze 

konstatujeme, upozorňujeme či zdůrazňujeme vybrané aspekty předložených 

výsledků. Následující modrý text je příkladem psaní výsledkové části práce. 

Celková hmota svalů je tvořena hlavně bílkovinami a ze 75 % vodou. Funkce 

svalů tedy závisí na jejich bílkovinném složení. Pravidelné cvičení přímo ovlivňuje 

metabolismus bílkovin. Silovým tréninkem se zvyšuje tvorba aktinu a myosinu a tím 

dochází k nárůstu objemu svalové hmoty. Tento proces je ovlivněn dostupností 

bílkovin. Vytrvalostním tréninkem zvyšujeme ve svalech především obsah proteinů, 

které jsou u tohoto typu tréninku zapojovány do oxidativního metabolismu. K nárůstu 

objemu svalů dochází málo. Typickým jevem v průběhu cvičení a po něm je zvýšený 

obrat bílkovin. Při těžkém odporu, který působí na svalovou soustavu, dochází 

k vyššímu poškození nebo narušení svalových vláken na mikroskopické úrovni. Svalové 

poškození závisí na délce trvání, intenzitě a druhu cvičení. Při poškození svalů se 

uplatňuje působení bílkovin v době regenerace a odpočinku. Změny, které jsou 

součástí adaptace na zátěž, se odvíjejí od typu tréninku a jsou do jisté míry ovlivněny 

konzumací bílkovin. Tento proces ale nemůžeme urychlit nadměrnou konzumací 

bílkovin ve stravě (Maughan & Burke, 2006; Wright, 2004). 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravidla_%C4%8Desk%C3%A9ho_pravopisu
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Tabulka 1 

Přehled vitaminů a biologických funkcí důležitých při fyzické zátěži 

 
 

 

Graf 1 

Sacharidy pro trénink a regeneraci 
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4 Diskuse 
Jedná se o systémový rozbor problematiky z více hledisek, o shromáždění 

argumentů a přípravu pro vlastní závěry práce. Zde také provedeme polemiku mezi 

našimi výsledky a přehledem teoretických poznatků. Uvedeme hlavní výsledky v širších 

souvislostech. Analyzujeme zde vztahy a různé aspekty předložených výsledků. 

V diskusi k prezentovaným výsledkům provedeme komparaci s obdobnými výsledky 

a dostupnou odbornou literaturou a prezentujeme vyjádření vlastního názoru. 

Eventuálně zde objasníme i přístup k doplňujícím výsledkům a pokusíme se stanovit 

jejich význam. Následující modrý text je příkladem psaní této části práce. V diskuzi je 

třeba konfrontovat zjištěná data a výstupy s již publikovanými publikacemi. 

Součástí diskuse je také uvedení limitací studie. Autor tím ukazuje, že si je 

vědom případných nedostatků, a také ukazuje směry, na které je třeba brát zřetel při 

interpretaci výsledků a při následném bádání. 

Ačkoliv studie v tabulce 2 mohou poskytovat různé indikace ohledně možného 

vlivu výživy na výkon, je důležité zvážit, jak změny v jídelníčku vedou ke změnám ve 

výkonu. Existují také studie, které zkoumaly vliv změny jídelníčku na regeneraci 

a změny výkonu. Zjištění od Bazyler, C. D., Bailey, C. A., Chiang, C-Y., Sato, K., & Stone, 

M. H. (2014) naznačují, že strava, která je tvořena z … má potenciál snížit … 
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5 Závěr 
V závěrech musí být jednoznačně uvedeno, jak se podařilo splnit cíl a úkoly 

práce. Závěry stručně, konkrétně a přehledně shrnují dosažené výsledky, neobsahují 

odkazy, diskusi či nové otázky. Mohou být také otevřené pro další výzkum. Uvádějí, 

jaké jsou výhody uvedené metodiky a celého přístupu, zda by bylo vhodné v řešení této 

problematiky pokračovat i v budoucnu a podobně. Mělo by být také uvedeno, co se 

nepodařilo, co bylo limitem a zakončit tím, jaký má práce význam pro praktickou 

aplikaci. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření uceleného přehledu o významu výživy 

a výživových doplňků pro regeneraci po zátěži a ovlivnění zotavení vhodným 

načasováním. Mnou vybrané a zpracované studie potvrdily, že výživa je pro sportovní 

výkon a všechny jeho aspekty jedním ze zásadních faktorů. Ovlivňuje průběh 

samotného sportovního výkonu, dobu jeho trvání i intenzitu, s jakou je sportovec 

schopen vykonávat danou činnost. Přímo pak ovlivňuje dále tělesnou strukturu, nástup 

únavy, regeneraci energetických zásob a narušených složek organismu. Vše ve 

sportovní výživě se dotýká energetických zdrojů a jejich zotavení po výkonu. Další 

výkon je limitován kvalitou zotavení z výkonu předešlého. 

Doporučení pro sportovce je zařadit do jídelníčku pestrou stravu v pravidelných 

intervalech tak, aby nedocházelo ke katabolickým účinkům v důsledku velkého výdeje 

energie. Důležité je, jak už bylo mnohokrát zmíněno, udržet hladinu sacharidů v krvi 

tak, aby obnova glykogenu mohla plynule nastoupit. S tím, že pro jeho regeneraci jsou 

vhodnější sacharidy s rychlejším nástupem, to znamená se středně až vysoko-

glykemickými hodnotami. Přidání tuků a bílkovin do sacharidových nápojů, doplňků 

nebo jídla může ovlivnit výši syntézy svalového glykogenu. Musí však být vždy pokryty 

požadavky na doplnění sacharidů. Velké množství tuku nebo bílkovin může naopak 

zastínit přísun sacharidů a ovlivnit tak zažívání a narušit hospodaření sacharidů při 

tvorbě glykogenu. Pro vytrvalce je typická a dostatečná nižší hodnota bílkovin, 

a naopak … 
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