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Posudek 

 

Práce je členěna logicky a její struktura je plně adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup, zvolený k řešení, byl adekvátní. Autorka ve své 
práci srovnává jídelní lístky pro skupinu předškolního věku, ze šesti školních jídelen z 
ústeckého kraje. 

Jedná se o oblast školního stravování, která je málo zkoumaná. Přitom jde o nejnáročnější 
skupinu stravovaných. Z tohoto pohledu lze práci hodnotit jako středně obtížnou. 

Téma hodnotím jako aktuální.  

Originalitu přístupu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

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

Bakalářská práce je přiměřeně obsáhlá, podmínky realizace školního stravování 
srozumitelně popisuje. Další část autorka věnuje hodnocení jednotlivých složek potravy a 
jejich doporučenými dávkami. Kladně hodnotím grafickou a gramatickou propracovanost 
práce. 

Formulace autorky jsou adekvátní, srozumitelné a čtivé. Jazyková výbava a způsob 
vyjadřování jsou pro požadavky bakalářské práce adekvátní.  

 

 

 



Praktická část 

 

V praktické části autorka hodnotí jídelní lístky poskytnuté školními jídelnami podle všech 
současných hodnotících kritérií. Zajímavým výsledkem je problém s naplněním pravidel 
spotřebního koše u mléka, které je pro tuto věkovou kategorii významnou složkou potravy. 

Následně autorka hodnotí výsledky jednotlivých mateřských škol mezi sebou a zjištěné 
nálezy využívá i k návrhu zlepšení.  

Stanovené hypotézy byly zodpovězeny a cíle práce byly splněny. 

Závěr je formulován logicky a přehledně.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány přehledně a v odpovídající kvalitě.  

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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