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Posudek 

 

Struktura práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci a je logicky členěna. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Zvolené téma hodnotím jako aktuální a zajímavé, originalitu vlastního tématu hodnotím velmi 
kladně.  

Hodnocení stravování dětí předškolního věku ve školních jídelnách je dosud málo 
frekventované téma. Přitom jde o oblast pro stravování školní jídelnou nejkomplikovanější.  

Téma hodnotím jako středně obtížné. 

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

 

Teoretická část 

V úvodu teoretické části autorka popisuje historii školního stravování. Dále se zabývá 
jednotlivými složkami potravy a výživovými doporučeními pro jednotlivé věkové kategorie. 
V závěru teoretické části je uvedena legislativa řídící školní stravování. 

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

Formulace autorky jsou adekvátní, grafické zpracování je kvalitní.  

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou přiměřené.  

 

 

 



Praktická část 

V praktické části autorka hodnotila dva měsíce po sobě jídelní lístky oslovených školních 
jídelen. Hodnotícími kritérii byl soulad s naplněním spotřebního koše dle platné legislativy, 
dále  pestrost, použití a zpracování surovin. Podklady k hodnocení poskytly odpovědné 
osoby ze tří městských školních jídelen a tří obecních školních jídelen.  
Situace spojená s koronavirovou uzávěrou školních zařízení značně zkomplikovala získávání 
potřebných podkladů. 
 
Srovnání získaných výsledků autorka zpracovala do přehledných tabulek.  
 
V diskusi autorka komentuje další souvislosti významně ovlivňující poskytování školního 
stravování. 

Stanovené cíle práce byly splněny. 

Závěr práce je formulován logicky a přehledně.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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