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Hodnocení bakalářské práce

I Stupeň hodnoceníI
Kritérium hodnocení stupeň A B C D E FX F

číselné 1 1,5 2 2,5 3 - -vyjádření
volba tématu ve vztahu ke studovanému oboru x

aktuálnost a náročnost práce x

formulace cílů a úroveň jejich naplnění x

vhodnost členění práce
~- f--

X

teoretická úroveň zpracování x

metodická úroveň zpracování x

reprezentativnost a rozsah použité literatury x

úroveň práce s literaturou x

dodržování bibliografických norem x

úroveň jazykového zpracování x
vazba závěrů práce na její obsah
uplatnění práce v praxi / výuce x

vazba souhrnu a klíčových slov na obsah práce x

Celkové hodnocení bakalářské práce A



Stručné verbální hodnocení bakalářské práce:

Bakalářská práce pojednává o důležitosti zakomponování zásad zdravé výživy do

života všeobecných sester a laiků a porovnává stravovací návyky výše zmíněných jedinců.

Volbu tématu považuji v dnešní uspěchané době s narůstajícím počtem jedinců s různými

poruchami příjmu potravy a vzhledem ke studovanému oboru autorky za velmi aktuální a

vhodnou.

Cílem teoretické části práce bylo popsat základní pojmy ve výživě a faktory

ovlivňující výživu, předložit základní rozdělení složek výživy, seznámit s faktory, které

mohou ovlivnit vytváření stravovacích návyků, poukázat na některá specifika výživy

v průběhu života, upozornit na častá onemocnění související s výživou, charakterizovat

stravovací návyky obyvatel ČR, popsat primární prevenci civilizačních onemocnění a

zdůraznit význam sestry v primární prevenci i oše. péči související s výživou a metabolismem

pacienta.

Cílem empirické části práce bylo porovnat pomocí kvantitativního výzkumu - dotazníku,

rozdíl v kvalitě stravovacích návyků u všeobecných sester a laiků, dále zjisti BM! sester a

laické veřejnosti, zjistit přístup k informacím o správné výživě u sester a laiků, porovnat

vybrané problémy týkající se stravovacích návyků u populace mladší a starší a pro všeobecné

sestry uskutečnit výukový seminář o správné výživě.

Teoretická část:

Zpracování teoretické části úzce koresponduje s cíli teoretické práce. Autorka čerpá

z dostupných domácích zdrojů. Rozsah poskytnutých informací začínající popisem pojmů

souvisejících s problematikou výživ., jsou co do rozsahu bakalářské práce plně dostačující.

Kladně hodnotím obzvláště podkapitolu 2.4.3. - nové poznatky o tzv. "výživové pyramidě",

dále podkapitolu 3.l. zabývající se problematikou tzv. .fast foodů". Kapitoly jsou

srozumitelně i logicky členěné i na sebe navazující. Oceňuji i z celé práce vyzařující osobní

zaujetí pisatelky, používá i vhodné své zkušenosti a komentáře, které práci obohacují a neruší

její charakter.
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i Empirická část:

Autorka volila metodu kvantitativního výzkumu s cílem ZJlStIt rozdíly

v informovanosti stejného počtu všeobecných sester (pouze žen) a laiků v oblasti správných

stravovacích návyků, zdravé výživy a prevence civilizačních chorob. Dotazník je precizně

rozdělen na několik částí: Identifikační údaje, informace týkající se přístupu jednotlivce ke

správné výživě, stravovací návyky jedince a znalosti jedince o správné výživě.

Závěr:

Teoretická část práce je uspokojivě zpracována a poskytuje dostatek poznatků v rovině

teoretické. Studentka vhodně doplňuje práci i svými drobnými komentáři, což obohacuje

jednotlivé kapitoly. Empirická část práce je také velmi dobře zpracována, je vhodně popsána

metodika práce i ostatní komponenty empirické části. Plně dostačující je i úroveň

statistického zpracování vyzkoumaných poznatků a jejich vhodného členění do tabulek.

Diskuze i závěr jsou také dobře zpracovány. Drobnou výtkou, která ovšem nesnižuje velmi

dobrou úroveň práce je absence srovnání dosud provedených výzkumů v ČR se zahraničními

poznatky. Studentka v závěru popisuje výsledky výzkumu.

Literatura a práce s literaturou:

Bez připomínek.

Formální záležitosti, vnější úprava, přehlednost:

Bez připomínek.

Kvalita příloh:

Bez připomínek.



Celkové zhodnocení práce:

Práci hodnotím kladně. Jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují, v přílohách

lze nalézt taktéž zajímavé informace - např. "nutriční skóre", cením si osobního zaujetí, které

je patrné z celé práce. Práce odpovídá požadavkům bakalářské práce, doporučuji

k obhajobě.

Navrhuji klasifikaci v Ý bor ně!

V Pardubicích 12. 5.2009

Otázky k obhajobě:

1. Jaké vidíte nedostatky ve stravovacích návycích všeobecných sester a laiků?

2. Jak by se, dle Vás, mohla situace stravovacích návyků u sester i laiků nadále

zlepšovat?

3. Jaké stravovací návyky byste doporučila sestrám ve tří směnném provozu? (např.

problematika nočních služeb a stravování, málo času na jídlo vlivem nedostatku

sester atd.)


