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Posudek 

 

Bakalářská práce je přehledně a logicky členěna, její struktura je adekvátní a plně odpovídá 
požadavkům na bakalářskou práci. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Zvolené téma hodnotím jako dlouhodobě aktuální – přestože je mu pozornost věnována 
opakovaně, považuji za nutné na informovanosti populace o výhodách kojení pracovat i 
nadále. Téma hodnotím svou obtížností za lehké, ale zcela dostačující pro bakalářskou 
práci. 

 

Teoretická část 

V teoretické části studentka podává ucelený přehled o výhodách kojení pro matku i dítě, o 
složení a významu mateřského mléka, o faktorech, které ovlivňují úspěšnost kojení a rovněž 
o podpoře kojení a informovanosti o něm v rámci ČR. 

Teoretická část obsahuje 2 tabulky a 2 obrázky. 

Odbornou literaturu studentka cituje správně a využila dostatečného množství odborných 
zdrojů. Formulace autorky jsou adekvátní, jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou 
pro požadavky bakalářské práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Cíle práce jsou adekvátní a jasně formulované. Autorka popisuje velmi přehledně metodiku 
výzkumu, soubor respondentů není zcela přesně definován, což je mírným nedostatkem pro 

 



interpretaci výsledků. Zvolený soubor pacientů je poměrně dostatečně velký na to, že byl 
získán pouze v rámci jediné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost. Výsledky jsou 
přehledně graficky prezentovány v tabulkách a grafech a rovněž jsou logicky, přehledně a 
jasně shrnuty v textové části. Na všechny položené otázky podává autorka v závěru 
odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Diskuse i závěr jsou formulovány logicky a 
přehledně. Praktická část obsahuje 20 grafů, které splňují všechny formální náležitosti. 

V rámci diskuse bych uvítala i zmínku o možné roli nutričního terapeuta v oblasti poskytování 
odborných informací o kojení, neboť i nutriční terapeut by měl být součástí multioborového 
týmu, který pečuje o kojící matky a kojené děti v případě zdravotních potíží (neprospívání, 
potravinová alergie apod.). Souhlasím s autorkou, že přínosem pro interpretaci výsledků 
dotazníkového šetření by bylo zohlednění, zda dotazník vyplnila prvorodička či vícerodička. 
Rovněž přínosem by bylo začlenění otázky, jak staré je kojené dítě, jehož matka dotazník 
vyplnila (případně u vícerodičky, jaký byl věk nejdéle kojeného dítěte v době odstavení). Zde 
by bylo možné posoudit vliv úrovně informovanosti na délku kojení. Nicméně autorka 
správně tento nedostatek v diskusi zmiňuje a odůvodňuje ho malým vzorkem respondentů, 
který by byl při štěpení na větší množství malých skupin obtížněji statisticky hodnotitelný. 
Zároveň autorka nevztahuje závěry práce na celou populaci kojících matek, což pozitivně 
hodnotím.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. Za velmi přínosné považuji vytvoření graficky 
pěkného a informačně přehledného letáku s uvedením informací, o kterých měly dotazované 
kojící ženy menší přehled.  

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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