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POSUDEK 

 

Volba tématu 
Autorka zpracovala velmi zajímavou a aktuální problematiku. Téma je přiměřeně obtížné a 

odpovídá studijnímu zaměření autorky.  
 

Aktuálnost tématu 
Zvolené téma je velmi aktuální vzhledem k rostoucímu počtu vyznavačů různých forem 

alternativního stravování zvláště mezi mladou generací.  

 

Teoretická část 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Struktura práce je logická a přehledná. Autorka nejprve popisuje základní složky výživy, dále 

se věnuje vybraným alternativním směrům z hlediska jejich benefitu a rizik pro lidský 

organismus, následuje praktická část.  

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídající obsahu práce: 

Abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce. Abstrakt shrnuje cíl, ale neshrnuje dosažené 

výsledky.  

 

Seznam literatury a práce s literárními zdroji: 

Počet a výběr literárních pramenů a informačních zdrojů je poměrně široký, bohužel řada 

použitých zdrojů je starších více než 10 let. Odkazy jsou citovány správně. 

 

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem: 

Studentka prokázala slušnou práci s literárními zdroji. Myšlenky jsou formulovány ne vždy 

zcela přesně (např. str. 12 chybí sdělení o vyrovnané dusíkové bilanci za fyziologických 

podmínek, str. 13 myšleno z 1 g sacharidu 17 kJ, nesprávná definice tuku, str. 14 poslední 

odstavec myšleno lipidy, str. 15 – autorka by jistě našla významnější zdroje draslíku, str. 16 

vitamíny zpracovány z ne plně vhodných literárních zdrojů, je opomenut skutečný význam 

vitamínu B9, ne úplně vitamínu B12, str. 20 makrobiotika rozhodně neakceptuje mléko, 

mléčné výrobky, vejce, med. 

 

Úroveň jazykového zpracování 

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

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala teoretické znalosti v oblasti výživy a alternativní výživy. 

 

Praktická část 

Formulace cílů práce: 
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Cíle práce - dotazníkového šetření byly jasně formulovány. Hypotézy jako takové nejsou 

v práci uvedeny. 

 

Užité metody výzkumného šetření:  
Kvantitativní metoda výzkumu ve formě anonymního dotazníkového šetření. Použité postupy 

jsou adekvátní pro zvolené téma. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru: 

Počet zodpovězených vyhodnocených dotazníků je 298. Respondenti se zaměřovali na zdravý 

životní styl a vyhovovali vybranému věkovému rozmezí. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Jednotlivé odpovědi jsou správně a velmi pečlivě vyhodnoceny jak graficky, tak 

odpovídajícím komentářem.  

 

Úroveň diskuse: 

Diskuze je vedena na velmi pěkné, na 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 odpovídající formální úrovni. 18 stran teoretické 

části, 20 stran praktické části. Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům 

pro psaní bakalářské práce.  

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka se v práci zabývá problematikou alternativního stravování se zaměřením na 

vegetariánství, veganství, vitariánství a nízkosacharidou stravu. V úvodu teoretické 

části se autorka věnuje základním složkám stravy. Teoretickou část práce doplňuje 
výzkumná část s pečlivým vyhodnocením dotazníkového šetření a podrobnou diskuzí. 

Nicméně výsledky vyhodnocení dotazníkového šetření se celkem daly očekávat. Postrádám 

diskuzi výsledků autorky práce s výsledky prací obdobného typu. Celkově práci hodnotím 

jako přínosnou. 

 

 

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 (nutné): 

1. Doplňte u obhajoby diskuzi výsledků vašeho průzkumu s výsledky obdobných průzkumů 

uvedených např. v jiných závěrečných pracích obdobného typu či v odborných zdrojích. 

 

 

 

V Praze 31. 5. 2019     Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D. 

     
        Diana Chrpová 


