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Připomínky oponenta prácc, zdůvodnění celkového lrodnoceni:
(po\'innó q'plnit)
Po sttárrce lbr'nrálltí sc předloŽená pr'ácc dč1í na teoletickou (2lJ stl-arr) a pr'alitickotr čiist (32

sban)' Teolelická část má obecně ploklamatir'ní clralaktel ajc pie\'áŽlrě demoglaijckýnr
popisem' DťrleŽitó.je zcltir'aznění faktor[r or'li\'ilujícíclr dólku života a ploces stár|lllj /a
obccně r'ýc|ror'nč a rr'rotivující 1zc pol'aŽoval upozolněni na význarrrrré r'ozdil'v v ukazatelích
clat z výclrodni a západni části |Wopy' T}'|o údajejsou alc r'hoclrré přecler'šín pro cLospír'aiící

a mladší věko\'é katcgorie' Hodnot'v morbidity a nlofialit-v.isou piesvědčir'é. Zátcz pl , 
'

seniorJ, ktelou autoÍka dě1í rra r'lrodnorr a nevhodnou. sc \' lilelaluře doplrirrjc jcště o skllpinu
aktil'it rněrrě vbodných. Na všechny t1'py ztitěŽc ic třeba upozoÚjo\'et' 'Ic ž,ldouci si u\'čdoIrrit

tu skulečno5t, Že llěkteiíjedinci, kteií bytostnč podle1rli korrz1rr sportu. llechtčjí akceptovat lu
skutečnost. Že eno1m11i zálěžje plo ně škodliýá'
Připon]jnk}'oponcnta: Ze dvou mnor] opo[ovaných prací \yplývá. že b1'1''' pr',lr'ádĎn1'zřejrně

společnč. i lid',-'Ž každá s jinýn zaměřenín. \cÍoZl]lnin lor,l]u. pr()č je v textu i vc \)'S\ěl]i\'cc

ZkJatck používáno ternlínu sÍdečl1í liek1'e0cc SF a tepová ftckr'ence T]]' Jsou 1() syllonylna a

lyziologie toto dělerrí nepouŽívá' K jaz'vkové stlánce zpr'acování rrenrán výhr'ad. pouzc na

str. L5 ie poněkud neslozumitelné''v 1'o7Íinutých(?Zelních??) Žen}' staÍší z let' Ziejmě
přcl(lep]-' v tcxtlr jsou ocspráVně ozlač en1' tabtrlk)' .jalio obláZk"v č' l 5'

V''_světlere. plosínl. ploč sc v něktelých kraiich 1iši lnoía]ita'Proč ncb,r'ly zlr1rnuty r'šechn-'_'

krajc ČR. toto srovnárrí b}' lnělo větší výZnaln'
Jaké jsou chalaktcristiclié Zlak}' inreligcnce lir'}'sta1ické a 11rridrrí o ]delých se !' 1113ťi

zrniirrjctc /

Podlejakýclr kr'iterií se rrrčujc irrtelrzita zátěže pro gcťonty?

Je nLrtno přilrlíŽet ke klilticko_ps'r' cho1ogickénru dčler'rí stárnrrti na l'vziologické a

pato1ogické?
MůŽete v)'jmeúo\'at tzv' ..giarrts olgcriatr'ic"?

Hodnoccní
cclko\'é rozvrŽení pÍáce
I lo\cl /pl.jLUť:] l .' n cliť\] jll pJlllll(ťl
l1ror'eň zpr'acováni vlaslnich po1.l]atktl

Á.nalýZa a intcr|retace výs]edkťr
Prakrická anlikace výs]edků
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' 
plŽÍr',

V <lotazníku, próiože byl anonyrrrní, postádám dotaz na konzumaci jiných nápojů než bylo

uvedeno. I kJyž sejednalo převiížně o ženy, lze pochybovat o tom' že by zcela vynechaly

alkohol, o ktelérrr je přeco, i mezi gelonty,všeobecÍě známo, Že v přesně deÍrnovaném ma1ém

mložství, ovlivňuje příznivě hladinu lipidových frakcí, podobnějako statiny.

Navřžené celkové hodnocení xxxxxx velmi dobře xxxxxx xxxxxx

(neaplikovatelne šktněte)
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