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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma bakalářské práce hodnotím jako velmi aktuální. 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní pro bakalářskou práci. 

Autorka však mohla již v této práci přistoupit k větší provázanosti s výživou. Náměty na další 

rozpracování této práce, které autorka uvádí v diskusi, mohly být aplikovány již zde. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka cituje 

správně. 

Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky 

bakalářské práce dostatečné. 

 

Praktická část 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. Avšak 

v praktické části by byla vhodná větší provázanost mezi jednotlivými otázkami. Autorka v první části 

dotazníku zjišťuje demografická data, s kterými však již dále nepracuje. V otázce č. 12 se dotazuje na 

plánování nákupu a následující otázka č. 13 hodnotí i ty respondenty, kteří nákup dopředu neplánují, 

což nemá logickou strukturu, jelikož ti, kteří nemají nákup naplánován dopředu, nemohou říci, zda 

nakoupili potraviny „navíc“. 

Bylo by zajímavé vidět, které konkrétní potraviny označili za výživné a zdravé respondenti a které 

autorka, což však v praktické části více rozpracováno není. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/redir.php?id=87322d54107d87c81bad2d06da58553d&tid=3&redir=detail&did=184808
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=87322d54107d87c81bad2d06da58553d&tid=4&redir=sezn_ucit&kod=51276


V praktické části s interpretací výsledků se objevují gramatické chyby, především se jedná o chybné 

skloňování. 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka v závěru 

odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Možnosti dalšího rozpracování této bakalářské práce jsou 

velmi zajímavé, avšak je škoda, že některé autorka neaplikovala již zde. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací (Opatření 

děkana č. 10/2010). 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře        dobře              neprospěl/a 

 

 

V Praze dne 19.12.2018      Oponent bakalářské práce 

        Mgr. Apolena Stellarová 



Otázky 

1. Hovoříte o negativním vlivu nedostatečné nabídky potravin na nutriční stav populace 

v odlehlejších oblastech republiky.  

a. Je nepřítomnost prodejen s potravinami jediným faktorem, který se na zhoršení 

zdravotního stavu místních obyvatel může podílet?  

b. Co by mohlo být vhodným řešením tohoto problému?  

2. V kapitole „Učení“ popisujete, že u dětí by mělo dojít k odnaučení nechutě k méně oblíbené 

zelenině.  

a. Z jakého důvodu, je podle vás zelenina méně oblíbená a jak byste tuto situaci jako 

nutriční terapeut zlepšila? 

3.  U jakých konkrétních potravin jste se rozcházela v názoru s respondenty o tom, které 

potraviny jsou „zdravé“?  

4. Na základě čeho jste posuzovala vhodnost zakoupených potravin? 

5. Zákazníci jsou nepochybně motivováni ke koupi potravin mnohými faktory a praktikami. Jak 

se jim mohou zákazníci bránit, aby si nakoupili pro ně skutečně vhodné potraviny? 


