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Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (výživová
doporučení, vývoj nutričního chování adolescentů). Vychází z
předpokladu, že sledování způsobu stravování adolescentů je
důležitým zdrojem dat potřebných pro tvorbu strategií výchovy ke
správné výživě. 
Studentka uvedla cíle a postup řešení praktické části práce. K získání
informací použila kvantitativní metodu dotazníkového šetření mezi
žáky středních škol ve vybraném regionu Litoměřice, šetření je
doplněno strukturovanými rozhovory s pracovníky škol.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
tvorbě výzkumného nástroje, k reliabilitě a validitě dat. Studentka
upřesnila a komentovala rozdíly v přístupu ke stravování u žáků
jednotlivých škol. Projevilo se profesní zaměření na výživu u žáků
školy Pohoda?
Diskuze byla zaměřena na návrh možných aktivit komunitního
rozsahu, které by motivovaly adolescenty z litoměřických středních
škol ke správnému stravování.  
Studentka odpověděla na dotazy členů komise věcně a bakalářskou
práci obhájila.
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