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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura odpovídá požadavkům diplomové práce. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Vybrané téma hodnotím jako velmi aktuální a v poslední době často diskutované. Podobným 
tématem se zabývala v nedávné době jediná autorka ve své bakalářské práci, v předkládané 
práci však zmíněna není. Téma hodnotím jako obtížné vzhledem k množství dat, které byly 
zpracovávány. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je logicky členěna a poskytuje komplexní rozbor dané problematiky. Autorka 
prokázala velmi dobrou orientaci v tématu, předkládá aktuální informace a velmi pozitivně 
hodnotím správně užité příklady z praxe, stejně jako práci s aktuálními tuzemskými i 
zahraničními zdroji včetně jejich citací. Občasné chyby v jazykovém zpracování však mírně 
rozptylují čtenáře od myšlenky popisované v textu práce. I přesto hodnotím jazykovou 
výbavu a způsob vyjadřování autorky za dostatečný.  

 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů jsou v souladu s tématem diplomové práce. Na všechny položené 
otázky podává autorka ve své práci odpověď. K praktické části uvádím pár výtek: zbytečně 
strohý popis metodiky práce a zpracování výsledků, zcela anonymní sběr dat, který snižuje 
serióznost práce, nedostatečné slovní hodnocení výsledků a nepřehledné zaokrouhlení dat 
ve statistické části (p-value). Stanovené cíle práce však byly nepochybně splněny. 

 



Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, nechybí ani srovnání získaných poznatků ve 
vztahu k údajům popsaným v teoretické části stejně jako doporučení autorky vztahující se ke 
korekci zjištěných nedostatků v nutričních hodnotách zkoumaných diet. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Celkově považuji práci i přes její drobné nedostatky za přehledné shrnutí kladů i záporů 
současného dietního systému. Práce by mohla a měla sloužit jako podklad k dalším 
výzkumům s cílem zkvalitnit nutriční péči ve zdravotnických zařízeních České republiky. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak 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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