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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
výstupů práce…
Autorka si zvolila téma výživy kojenců a batolat ve vybrané oblasti Vietnamu, konkrétně v Hanoji, vzhledem ke
svému dlouhodobějšímu pobytu v této lokalitě. Z tohoto pohledu lze považovat práci za originální, i když počet
respondentů je pro zobecnění velmi malý, a tudíž uplatnění či zobecnění výstupů práce omezené.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
V teoretické části je popsán zeširoka vývoj a fyziologie gastrointestinálního traktu, potřeba živin, energie a vody
v dětském věku, výživa v jednotlivých věkových obdobích kojenců a batolat a v závěru stav výživy kojenců v ČR a
Vietnamu. Na rozdíl od velmi podrobné kapitoly o stavu výživy kojenců ve Vietnamu je kapitola o stavu výživy
dětí v ČR velmi strohá a v podstatě redukovaná na výživu kojením. Autorka cituje z řady domácí i zahraniční
literatury, knižních i časopiseckých zdrojů, které však nejsou vždy správně uvedeny a bez stránkové specifikace u
knih. V některých případech jsou citace zastaralé jako např. na str. 9, kde je uvedeno: „není ale zatím dostatek
informací o bezpečnosti a klinické účinnosti uměle dodávaných probiotik ve výživě dětí, zvláště při dlouhodobém
podávání (Sýkora, 2006)“.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
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Cílem práce bylo dle autorky zmapovat stav výživy, lépe by vystihovalo „způsob výživy“ kojenců a batolat a
možný vliv některých faktorů na tento způsob výživy. Je třeba ocenit vlastní invenci při tvorbě dotazníku pro
matky dětí, který bylo navíc třeba připravit srozumitelně v angličtině. Výsledky práce jsou prezentovány
přehledně v podobě grafů. V diskusi oceňuji v úvodu popsané limity studie, což nebývá vždy zvykem shrnout.
Praktický význam je třeba vidět v ověření vytvořeného dotazníku u omezeného počtu respondentek a dále pak
v prokázání schopnosti autorky zpracovat odborné téma včetně práce s daty byť početně omezeného souboru.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
dodržení publikační normy…
Práce má dostatečnou jazykovou a stylistickou úroveň. V některých úsecích lze nalézt stylistické nesrovnalosti,
upozornit je třeba např.na nevhodné používání výrazu minerály místo správného minerální látky (str. 15 a 19).
Publikační norma byla dodržena, citační norma je zčásti nejednotná. Citace 12. je zcela nedostatečná, u cit. 17
chybí název časopisu, 24 čísla stránek apod. U citací z knih (např. 37., 38.) je třeba uvádět čísla stránek.
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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

V práci uvádíte na str. 15, že „nedostatek některých vitaminů a minerálů je u
novorozenců a kojenců častý“. Můžete objasnit, z jakých studií toto tvrzení
vychází, a kterých látek se to konkrétně týká?
Jaká je kojenecká a dětská úmrtnost ve Vietnamu, jaký je její trend? – str. 7,
ř. 14. Porovnejte s úmrtností stejné skupiny populace v České republice.
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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

