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POSUDEK 

 

Volba tématu 
Autorka se v práci podrobně zabývá problematikou raw veganství, které si vybrala jako jeden 

z nejrizikovějších alternativních výživových směrů z hlediska karence důležitých složek 

výživy. Velmi kladně hodnotím zařazení historie vývoje stravování obecně a raw stravování. 

Praktická část je vypracována formou dotazníkového šetření, jeho pečlivým vyhodnocením a 

podrobnou diskusí s fakty z literárních zdrojů. Téma je přiměřeně obtížné a odpovídá 

studijnímu zaměření autorky.  

 

Aktuálnost tématu 
Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k rostoucímu počtu vyznavačů raw stravování, 

zvláště mezi mladou generací. Autorka se v práci také zabývá ortorexií. 

 

Teoretická část 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Struktura práce je logická a přehledná. 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídající obsahu práce: 

Abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce. Abstrakt shrnuje cíl i dosažené výsledky. 

 

Seznam literatury a práce s literárními zdroji: 

Počet a výběr literárních pramenů a informačních zdrojů – široký a kvalitní výběr. Odkazy 

jsou citovány správně (postačilo by příjmení autora a rok vydání). 

 

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem: 

Studentka prokázala velmi dobrou práci s literárními zdroji. Myšlenky jsou formulovány 

zcela přesně. Kladně hodnotím provázanost praktických výsledků a literární rešerše uvedené 

v diskusi v rámci vyhodnocení dotazníkového šetření. 

 

Úroveň jazykového zpracování 

Text je věcný, srozumitelný. Stylistická úroveň je na velmi pěkné úrovni. 

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala teoretické znalosti v oblasti výživy a alternativní výživy. 

 

Praktická část 

Formulace cílů práce: 

Cíle práce a hypotézy dotazníkového šetření byly jasně formulovány. 

 

Užité metody výzkumného šetření:  
Výzkumné šetření má kvalitativní charakter využívající metodu indukce.  
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Charakteristika zkoumaného souboru: 

Počet vyhodnocených dotazníků byl 50. Zde bych doporučila více zúčastněných respondentů 

z důvodu vyšší vypovídací hodnoty výsledků a závěrů.  

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Jednotlivé otázky jsou velmi pečlivě vyhodnoceny jak graficky, tak odpovídajícím 

komentářem s diskusí s ověřenými fakty odborných literárních zdrojů. 

 

Úroveň diskuse: 

Diskuze je vedena na velmi pěkné, odpovídající úrovni svým obsahem i rozsahem. 

 

Splnění cílů: 

Autorka splnila vytčené cíle, které jsou v práci stanoveny.  

 

Formulace závěru: 

Závěr je formulován odpovídajícím způsobem.  

 

Přílohy 

Grafická dokumentace a přílohy: 

Práce obsahuje grafy a přiložený dotazník v odpovídající kvalitě.  

 

Formální zpracování práce: 

Teoretická i praktická část je zpracována na velmi pěkné formální úrovni. Text je přehledně a 

logicky členěný.   

 

Celkové hodnocení práce 

 

Autorka zpracovala velmi zajímavou a aktuální problematiku. Prokázala erudici v této oblasti. 

Práce je vypracována s velkou pečlivostí a precizností. Perfektní je provázanost výsledků 

v praktické části s teoretickými fakty. Práce je možným vhodným studijním textem. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm     výborně   

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Jako součást prezentace u obhajoby předložte propočet jednoho dne tzv. racionální – 

zdravé stravy pro průměrného dospělého člověka a pro srovnání raw vegana. V propočtu 

uveďte E, B (plnodnotnost), T (z toho nasycené), S (z toho cukry), Ca, Fe, B12 a 

energetické trojpoměry živin. Řádně okomentujte rozdílnosti a deficity. 

 

 

 

 

V Praze 11. 8. 2018                                                            Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. 

     
        Diana Chrpová 


