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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
výstupů práce…
Autorka sama oslovila školitelku s návrhem tématu své bakalářské práce, které je stále v popředí zájmu na
mezinárodní i národní scéně. Rozhodla se provést dotazníkové šetření zaměřené na výživu kojenců a batolat
v hlavním městě Vietnamu během své stáže v této zemi. Oceňuji její schopnost vypracovat dotazník a provést
dotazníkové šetření v anglickém jazyce.
Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled domácích i zahraničních
literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech s ohledem na praktické výstupy…
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Autorka zcela samostatně, přehledným a extenzivním způsobem zpracovala teoretickou část – fyziologické
aspekty výživy kojenců a batolat, nutriční faktory, výživa novorozenců a mladších kojenců do 6 měsíců, výživa
starších kojenců a batolat do 2 let, výživa batolat od 2 do 3 let, umělá kojenecká výživa, stav výživy kojenců
v ČR a ve Vietnamu – na základě zpracování 75 relevantních domácích i zahraničních zdrojů. Oceňuji úsilí, které
autorka projevila při získávání a zpracování rozsáhlé literatury, včetně vietnamských zdrojů.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický i
teoretický přínos práce…
Cílem práce bylo zmapovat stav výživy kojenců a batolat ve městě Hanoj ve Vietnamu a posoudit vliv věku,
vzdělání, rodinného stavu matky a edukace ze strany zdravotníků na způsob výživy dětí. Autorka si sama na
základě poskytnutých zdrojů vytvořila dotazník (22 otázek) v anglickém jazyce, který sama administrovala 80
matkám na pediatrickém oddělení hanojské nemocnice. Metodika dotazníkového šetření včetně statistického
zpracování dat je stručně a jasně popsána. Rozsáhlé výsledky jsou přehledně prezentovány ve formě 4 tabulek,
66 sloupcových grafů a doprovodných komentářů. V diskusi jsou hlavní výsledky studie porovnávány s jinými
podobnými studiemi včetně posledních dat ÚZIS MZ ČR.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
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dodržení publikační normy…
Po formální stránce práce odpovídá požadovaným kritériím, je velmi podrobně strukturovaná, jazyková a
stylistická úroveň je na velmi dobré úrovni. Práce nicméně obsahuje občasné stylistické a gramatické
nepřesnosti. Rozsah práce vysoce převyšuje doporučený rozsah pro bakalářské práce (122 stran včetně 11
příloh), práce obsahuje rozsáhlý seznam obrázků, tabulek grafů a příloh.
Publikační norma byla v zásadě dodržena kromě následujících dílčích nedostatků – zdroj 1, 12, 44, 45, 49 je
neúplný, u časopisů 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 24, 26, 30, 31, 35, 36, 50, 51, 53, 54, 56 chybí ISSN, u elektronických
zdrojů 13, 21,29, 33, 34, 40, 43 chybí datum citace nebo webová adresa, vietnamské zdroje 64-68 jsou uvedeny
v původním jazyce, byl by vhodný jejich překlad do češtiny.
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Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

