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1. Autorka si zvolila téma své bakalářské práce výživu, jako nedílnou součást tělesného,
duševního i duchovního života člověka. Zaměřila se i na stravovací návyky, chce
zjistit, zda se budou lišit u sester a laické veřejnosti. Předpokládá, že sestry mají o
výživě větší znalosti a také lépe vědí, že výživa může pozitivně i negativně ovlivnit
naše zdraví.Soudím, že volba tématu je velmi dobrá, jedná se o aktuální téma. Získané
poznatky jsou dále využitelné pro praxi.

2. Autorka práci rozdělila na teoretickou a empirickou část. V teoretické části jasně
a široce zpracovává problematiku. Nechybí zde podstatné kapitoly, jako správná a
nesprávná výživa, vztah výživy k nemocnosti ( obezita, podvýživa, DM 2. typu,
hypertenze, ateroskleroza) Uvádí přehled Programů zdraví. Erudovaně zpracovala
kapitolu o úloze všeobecné sestry v oblasti výživy. Zklamaně konstatuje, že sestra
není oprávněna k odborné edukaci v oblasti výživy, přesto by měla výživa ve vzdělání
sester zaujímat vyjímečné postavení. Nakonec uvádí přehled ošetřovatelských
diagnóz, které může sestra stanovit v souvislosti s výživou.

3. V empirické části si stanovila autorka pět výzkumných cílů a několik dílčích
cílů.Respondenti jejího zkoumání byly pouze ženy, vycházela z toho, že sestry jsou
většinou ženského pohlaví. Požadovala stejný počet sester a laické veřejnosti (žen),
její respondenti byli ve věku 20 - 60 let a rozdělila je na dvě skupiny, mladší a starší..
K získání informací použila formu anonymního dotazníku. Dotazník je obsáhlý a
kvalifikovaně sestavený. Autorka získala poznatky o úrovni stravovacích návyků VS a
laické veřejnosti, přístup ke správné výživě a znalosti o ní, a stravovací návyky dle
věku. Zjišťovala BMI VS a laické veřejnosti. Návratnost dotazníků byly od sester 85%
a od laické veřejnosti 88% Výsledky výzkumu byly pro autorku příjemným zjištěním
ve všech směrech. V každém bloku otázek dochází ke konkrétním závěrům.



4. Výsledky, které autorka získala jsou dále využitelné, dodávají práci na věrohodnosti a
smysluplnosti. Analýza dat splňuje všechny potřebné náležitosti, je srozumitelná.
Závěr práce potvrzuje zaujetí autorky pro zvolené téma. Práce ukazuje jak významné
místo zaujímá problematika výživy a stravovacích návyků.

5. Autorka vybrala literaturu, která obsahuje nejnovější poznatky k dané problematice.

6. Práci doplňují přílohy a dotazník

7. Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Text je formulován obratně a bez chyb a
formálních nedostatků. Uspořádání práce je přehledné a pěkné.

Při obhajobě by bylo možné diskutovat na téma:

1. V čem Vás práce nejvíce ovlivnila?
2. Které konkrétní postupy by mohly zlepšit informovanost hlavně žen a matek
v oblastech výživy a stravovacích návyků?
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