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Posudek 

 

Práce neuspěla při první obhajobě z důvodu nedostatků ve formulacích cílů práce a 
metodiky. Tyto nedostatky studentka odstranila a chybějící údaje adekvátně doplnila.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako aktuální. Výživa během těhotenství a kojení hraje důležitou roli ve 
zdraví ženy i dítěte. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Téma výživy v těhotenství a při kojení autorka zpracovala pečlivě, přehledně a srozumitelně. 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně.  

 

Praktická část 

Předmětem praktické části byl průzkum stravovacích zvyklostí žen během těhotenství a 
kojení prostřednictvím dotazníku a jeho následné analýzy, ve které byly porovnány zjištěné 
údaje se současným výživovým doporučením pro těhotné a kojící ženy. Autorka si také 
prakticky vyzkoušela nutriční vyhodnocení několika jídelníčků. Obou úkolů se zhostila 
výborně a zkoumaný soubor byl pro potřeby bakalářské práce dostatečný. 

Na práci velmi oceňuji její praktický výstup ve formě informačního letáčku pro těhotné a kojící 
ženy, ve kterém autorka velmi přehledně a srozumitelně zformulovala základní poznatky 
z teoretické i praktické části své práce. Informační letáček lze využít v klinické praxi. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá a závěr je formulován logicky a přehledně. 



Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských a 
diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň práce je 
vyhovující.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm výborně.  
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