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Posudek 
 
Aktuálnost a obtížnost tématu 
Vzhledem ke specifické problematice laktózové intolerance je zvolená problematika 
aktuální. Téma je náročnější na teoretické poznatky, obtížnost odpovídá bakalářské 
práci.  
 
Teoretická část 
Studentka jasně formuluje hypotézy práce. Teoretická část celkem uspokojivě 
shrnuje nové poznatky o laktóze, laktózové intoleranci a možnostech její diagnostiky. 
Práce čerpá ze zahraničních a českých literárních zdrojů, forma citací, ale není 
jednotná a na různých místech odlišná. Text obsahuje gramatické chyby, věty jsou 
někdy až příliš dlouhé a celý text občas na čtenáře působí nekompaktně. Některé 
věty a informace se navíc v textu opakují. Celý text se poměrně komplikovaně čte.  
 
Empirická část 
Praktická část je založena na sběru a analýze dat získaných dotazníkovou metodou. 
Dotazník by dle mého názoru mohl být obsáhlejší a lépe propracovaný. Zpracování 
výsledků je formou grafů, které by mohly být lépe propracované a textu, který jen 
komentuje a kopíruje číselné výsledky přítomné v grafech. V diskuzi studentka opět 
jen opakuje číselné výsledky a chybí porovnání s dostupnou literaturou a 
zhodnocením a zamyšlením nad získanými výsledky.  
 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací. 
 
Celkové hodnocení práce  
Autorka si za téma své práce zvolila problematiku laktózové intolerance. Poměrně 
uspokojivě zpracovala teoretickou stať i přes řadu gramatických a stylistických chyb, 



včetně literárních citací. Výzkumná část práce, založená na sběru a analýze dat 
získaných dotazníkovou metodou sice nepřináší zcela zásadní nové výsledky, ale 
ukazuje informovanost populace o laktóze a laktózové intoleranci. Diskuze a grafické 
vyjádření výsledků by mohly být lépe propracované. Studentka přes výše uvedené 
výhrady prokázala, že je schopná samostatně pracovat a hledat informace v odborné 
literatuře.  
 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm dobře. 
 
 
Jinak nemám otázky či připomínky k práci. 
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