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Posudek 
 
Volba tématu 
 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Autorka zvolila rozsahem odpovídající teoretický úvod. Rozsah a hloubka průzkumu 
odpovídá časovému prostoru a možnostem autorky. Sběr pomocí dotazníku byl zvolen 
vhodně. Pro analýzu odpovědí z dotazníku byly použity pouze procentuální výpočty.  
 
Aktuálnost tématu: 
Téma hodnotím jako velice aktuální. Přesto, že ryby mají pro výživu člověka značný význam, 
řada spotřebitelů v ČR je dosud konzumuje v nedostatečné míře, a je proto nutné všemi 
prostředky podporovat jejich propagaci. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: 
Zvolené téma je komplexní a zasahuje do několika oborů – výživy, potravinářství a 
sociologie. Téma hodnotím jako středně obtížné. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
Struktura práce je logická a přehledná. 
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:   
Abstrakt vystihuje zaměření práce, shrnuje cíle a uvádí i výsledky. Součet uvedených 
procent respondentů podle toho, jak konzumují ryby (ano, spíše ano, spíše ne, ne) není 100 
% (byla vynechána kategorie „ryby nekonzumují“ - 9 %, která k hodnocení konzumace ryb 
samozřejmě také patří). Klíčová slova obecně vystihují obsah práce. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Pramenů a informačních zdrojů je dostatek. Číselné odkazy na použitou literaturu v textu ale 
nejsou číslovány podle pořadí, v jakém se v textu vyskytují – v seznamu literatury jsou autoři 
uvedeni v číslovaném pořadí podle abecedy, nikoliv podle pořadí výskytu v textu, jak je 
potřebné. Pro lepší orientaci považuji za vhodnější uvádět odkaz na citaci ve formě (příjmení 
autora, rok vydání), pak by bylo řazení autorů v abecedním pořadí v seznamu správné. 
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Chybí citace v textu uvedeného nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, Nařízení Komise (ES) 
2073/2005, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2004 Sb. Místo nich jsou uvedeny 
odkazy na zdroje, ve kterých zřejmě byly citovány. Je třeba citovat původní zdroje. 
Použité zdroje se necitují způsobem: Velíšek, 2009 píše: „delší zkopírovaný text“.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů:  
Autorka cituje většinou správně. V anglických citacích jsou překlepy. 
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem:  
Autorka prokázala schopnost nastudovat mnoho odborného textu, informace analyzovat a 
utřídit. 
 

Úroveň jazykového zpracování:  

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky bakalářské práce 

dostatečné.  

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Téma je průměrně náročné. 
 
Praktická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Za hlavní cíl si kladla je zjistit, jak často běžná 
populace v naší republice zařazuje rybí maso a produkty do jídelníčku. Dílčími cíli bylo zjistit 
důvody, proč jsou nebo nejsou ryby konzumovány, zda má populace informace o vlivu 
pravidelné konzumace rybího masa na organismus a jaká nejčastěji volená tepelná úprava 
nebo forma konzumovaného rybího masa. Autorka si stanovila tři úzce vymezené hypotézy. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Předkládaná práce je založena na sběru dat pomocí dotazníku a jejich analýze. 
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce: 
Použitá metodika byla zvolena správně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: 
Zkoumaný soubor 238 osob byl přiměřeně rozsáhlý. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Dosažené výsledky jsou zajímavé, i když se nepotvrdila žádná ze tří hypotéz, které si 
autorka stanovila. Nelze souhlasit s tvrzením autorky, že se Hypotéza č. 2, „Předpokládám, 
že vzhledem k oblibě smažených jídel v Česku je nejčastější zvolený způsob tepelné úpravy 
ryb smažení.“, částečně potvrdila vzhledem k tomu, že zjištěnou nejčastěji zvolenou úpravou 
rybího masa bylo pečení (45 % respondentů) a teprve za ním s poměrně velkým odstupem 
následovalo smažení (29 % respondentů).  
 
Úroveň diskuse: 
Opakuje detailní výsledky, ale je ještě dostatečná. 
 
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle a prokázala schopnost písemně formulovat výsledky samostatné 
práce. 
 
Formulace závěru: 
Závěr mohl být stručnější, ale je adekvátní. 
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Přílohy 
Dotazník vypracovaný a použitý pro sběr dat. 
 
Formální zpracování práce: 
Autorka zvolila pro analýzu odpovědí na uzavřené otázky výhradně procenta. Není však 
zcela zřejmé, z jakého (pod)souboru jsou u kterých dat počítána. Autorka píše: „Průzkumu 
se zúčastnilo 238 respondentů …. po vyřazení respondentů, jež rybí maso nekonzumují, 
(soubor) čítá 217 respondentů.“  Vzhledem k hlavnímu cíli „jak často běžná populace v naší 
republice zařazuje rybí maso a produkty do jídelníčku“ do souboru patří i respondenti, kteří 
ryby nekonzumují vůbec. Kromě „identifikačních“ otázek, odpovídali i na otázku č. 5 proč 
ryby nekonzumují (společně s těmi, kteří „spíše nekonzumují“). Není zřejmé, zda byli 
zahrnuti do dat v části „Identifikační otázky“ – lépe charakteristika souboru (pohlaví, věk, 
dosažené vzdělání). Také není jasné, kolik respondentů odpovídalo na otázku č. 5. Autorka 
uvádí všechny verbální odpovědi na čtyři nepovinné otevřené otázky bez jakéhokoliv 
třídění/zpracování. Bylo by vhodné je sloučit podle typu do skupin (částečně uvedeno 
v Diskuzi). Rozsahem práce splňuje požadovaný počet stran. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Celkově je stylistická úroveň dostatečná. Místy ji ale ovlivňuje styl původních zdrojů.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Grafy jsou graficky zpracovány dobře. Uvádějí výhradně procenta. Postrádám počet 
respondentů, ze kterých byla procenta počítána (N= počet respondentů) – viz výše. Není mi 
jasné, proč je u všech grafů uvedeno „Zdroj: vlastní zpracování“. Názvy grafů mají být pod 
grafem, nikoliv nad ním (tabulek nad tabulkou). 
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 
Autorka poměrně přehledně zpracovala teoretickou část věnující se jednotlivým druhům ryb, 
zastoupení živin v nich, produkci, zpracování a možným rizikům v souvislosti s konzumací 
ryb a požadavkům na jakost ryb. Další kapitoly pojednávají o kardiovaskulárních 
onemocněních, zejména v souvislosti s úlohou polynenasycených mastných kyselin v jejich 
prevenci. 
V praktické části si autorka kladla za cíl stanovení frekvence konzumace rybího masa a 
produktů u souboru 238 osob. Dílčími cíli bylo zjistit důvody, proč jsou nebo nejsou ryby 
konzumovány, zda má populace informace o vlivu pravidelné konzumace rybího masa na 
organismus a jaká nejčastěji volená tepelná úprava nebo forma konzumovaného rybího 
masa. Autorka si stanovila tři úzce vymezené hypotézy. Analýzou získaných podkladů je 
však nepotvrdila.  Nicméně dosažené výsledky jsou zajímavé a autorka o nich vede 
adekvátní diskuzi.  
Formální zpracování práce jeví určité nedostatky. 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
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1. Za hlavní cíl jste si kladla zjistit, jak často běžná populace v naší republice zařazuje 

rybí maso a produkty do jídelníčku. Jsou vaše výsledky reprezentativní pro českou 

populaci? 

2. V praktické části  práci opakovaně členíte ryby na mořské a tuzemské, což jsou 

nesourodé kategorie. Ne všechny dovážené ryby jsou mořské. Jak vysvětlíte toto 

dělení?  

3. V práci uvádíte: „Respondenti jsou převážně informování ohledně výživových hodnot 

(rybího) masa.“ „Na základě grafu č. 16 lze usuzovat, že (respondenti) ví k prevenci 

jakých onemocnění přispívá konzumace rybího masa.“  Lze použít tyto formulace na 

podkladě otázek použitých v dotazníku? Co ve skutečnosti zjišťovaly otázky č. 14 a 

19?  

4. Jak byste porovnala zjištěnou frekvenci konzumace ryb se současným doporučením? 

5. Jaká jsou omezení Vaší studie? 

 
 
V Praze dne 30. 5. 2018 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       


