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POSUDEK 

 

Volba tématu 

Autorka zvolila zajímavé téma, které je pro studenty aktuální. Téma bylo možné chápat v mnoha 

souvislostech. Autorka si jej v úvodu práce již sama zúžila a v odpovídajícím rozsahu zpracovala. 

Rozsah a hloubka zpracování odpovídá časovému prostoru a možnostem, které mohla autorka 

přípravě a zpracování tématu věnovat.  

Téma je s ohledem na narůstající počet lidí, kteří se rozhodnou k alternativnímu stravování aktuální 

Dle mého názoru je téma na zpracování průměrně obtížné a dostatečně rozvíjí studijní zaměření 

autorky.  

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Bakalářská práce je teoreticko-praktická. Struktura práce je logická a přehledná, ale vykazuje i jisté 

nedostatky – úvod by měl být kapitolou před teoretickou částí, v závěru praktické části postrádám 

podrobnou diskuzi (ta se prolíná celou praktickou částí). Některé části praktické části by bylo 

vhodnější zařadit do teoretické části (str. 27-33). 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 

Abstrakt vystihuje zaměření práce a shrnuje cíle, metodiku i dosažené výsledky. 

 

Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 

Pramenů a informačních zdrojů je dostatek. Některé jsou již však více než 10 let staré (tyto starší 

prameny se však převážně zabývají historickým vývojem alternativního stravování). Pozitivně 

hodnotím práci s cizojazyčnými zdroji. 

 

Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 

Úplnost nemohu bezezbytku posoudit – nemám přístup k softwaru pro kontrolu originality textů. 

Negativně hodnotím chybný způsob citačních odkazů (autorka kombinuje Harvardský styl i s formou 

číselného odkazu). Některé přímé citace nejsou v uvozovkách.  

V seznamu použitých pramenů jsou uvedeny zdroje (24, 33, 34, 45), na které nejsou v textu odkazy. 

U některých internetových zdrojů není uveden jejich autor/vydavatel (30, 32). 

 



Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 

Autorka prokázala schopnost nastudovat odborný text. Získané informace správně interpretuje. 

Celkově je stylistická úroveň přiměřená. 

 

Přílohy 

Jsou zařazeny jen 3 přílohy, které souvisí se zadaným dotazníkem. Je škoda, že autorka nezařadila 

více příloh, které by měly vztah přímo k raw veganství (např. pyramidu, o které se ve své práci zmiňuje 

nebo recepty raw stravy příp. příklad JL s denním propočtem živin a vybraných min. l.) atd. 

 

Formální zpracování práce: 

Rozsahem splňuje požadovaný počet stran. 

Po formální stránce práce vykazuje jisté nedostatky – chybné číslování stránek (číslování nemá 

začínat teoretickou částí), v obsahu jsou chybná čísla stránek, nedostatečná závěrečná úprava textu 

(spojky na konci řádků). Zařazené grafy jsou přehledné.  

 

Celkové hodnocení práce  

Autorka se pokusila zjistit důvody, které vedou stále více lidí k raw veganství a dále se snažila 

poukázat na společné rysy s ortorexií, což je jeden z typů poruch příjmu potravy. K tomuto použila 

správně metodu průzkumu formou kvalitativního dotazníku. Výsledky svého průzkumu porovnala se 

stanovenými hypotézami.  

Výstupem je diskuze, která probíhá v průběhu praktické části a v závěru. 

 Autorka prokázala svou schopnost nastudovat, analyzovat a následně věcně utřídit důležité 

informace týkající se vybraného tématu. 

 

Práce ODPOVÍDÁ požadavkům kladeným na bakalářskou práci.   

 

Doporučení k obhajobě: práci   DOPORUČUJI   k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm   VELMI DOBŘE 

  

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

➢ str. 34 – vysvětlete prosím nejasné vyhodnocení výsledků u otázky č. 11 (graf x slovní 

hodnocení) – „pouze 1 osoba z 11 přešla rovnou z pestré stravy na čistě raw veganství…“ 

 

 

 
V Praze dne 15.8.2018       Mgr. Lenka Vysoká 

                     Vedoucí práce 

         


