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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Diplomová práce je velmi hodnotná, vzhledem ke komplexnímu zhodnocení stávajících 
možností a limitů historicky koncipovaných dietních systémů. Přístup autorky k zadanému 
tématu i postup zvolený k jeho řešení byl adekvátní. Standardizované nutriční parametry pro 
nemocniční stravování nejsou stanoveny a vzhledem k různé skladbě pacientů v různých 
nemocnicích to ani není účelné. Srovnání s referenčními hodnotami pro populaci zdravých 
tedy bylo jediné možné.  

Téma hodnotím jako vysoce aktuální a přínosné pro odbornou veřejnost.  

Téma hodnotím jako značně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z mnoha českých i zahraničních zdrojů. S ohledem na specifitu tématu 
považuji počet, aktuálnost a šíři využitých zdrojů za obdivuhodné. Použité zdroje autorka 
cituje správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní. V jazykovém a terminologickém smyslu jsou patrné 
rezervy, nicméně je považuji pro požadavky diplomové práce za dostatečné.  

 

Praktická část 

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. Bezesporu limitujícím faktorem k širší diskuzi je 
absence potřebných nutričních parametrů, zejména v kategorii jednotlivých mastných kyselin 
v dostupných databázových zdrojích. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce.  

 

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 
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