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Posudek 

 

Práce je rozsáhlejší, než je běžné, je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu byl velmi zodpovědný, což je patrné jak v kontextu 
bohatých informací ze zahraničí, tak i použitím rozsáhlé studijní literatury.  Postup zvolený 
k řešení – kvantitativní výzkum s dotazníkovým šetřením byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako vysoce aktuální. Sortiment dostupných potravin se v posledních letech 
významně rozšířil, ale informace o nákladovosti stravování, případně o možné diskriminaci 
nemocných s celiakií ve vztahu k možnostem veřejného stravování nebyly v tomto kontextu 
hodnoceny. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu, zejména v rozsahu a 
zpracování tématu hodnotím vysoce kladně. 

 

Teoretická část 

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

Formulace autorky jsou adekvátní a odborně přiměřené pro diplomovou práci. Jazyková 
výbava a způsob vyjadřování autorky jsou na velmi dobré úrovni a plně odpovídají potřebám 
diplomové práce.   

Velmi přínosná je pasáž věnovaná nejvýznamnějším výrobcům bezlepkových potravin na 
českém trhu. Bezesporu jde o pasáž zajímavou i pro pozdější využití formou citací či 
srovnání s budoucím vývojem. 

 



Praktická část 

V praktické části autorka použila online formu anonymního strukturovaného dotazníku. 
Pozitivní bylo použití dvou otázek umožňujících zjistit osobní názory respondentů na 
dostupnost stravování. Formulace hypotéz a výzkumných otázek jsou adekvátní. Na všechny 
položené otázky podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 
Velmi kvalitní je obsah a závěry vyplývající z diskuze. 

Závěr práce je formulován logicky a přehledně. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou bohaté a zpracovány velmi kvalitně. 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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