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V předložené práci se autor zabývá problematikou zastoupení vitaminů a minerálů v běžné 
výživě dospělých žen (věková kategorie 53 – 56 let). Cílem bakalářské práce (dále jen BP) bylo 
zjistit a porovnat příjem vitaminů a minerálních látek v běžné stravě a porovnat s denní 
doporučenou dávkou (dále jen DDD). 
BP má 66 stran. Seznam použitých informačních zdrojů obsahuje 33 publikací a internetových 
zdrojů. 
 
V úvodu autor odůvodňuje, proč si práci zvolil a rozebírá zaměření této práce. 
V teoretické části  jsou popsány vitaminy rozpustné v tucích a rozpustné ve vodě, jejich funkce, 
DDD, jak se projevuje nedostatek a nadbytek a jejich přírodní zdroje. Dále zde shodnou formou 
popisuje i minerální látky. 
 
Autor si stanovil cíl a úkoly práce, zformuloval čtyři hypotézy. 
Metodologická část obsahuje výběr probandů, výběr sledovaných vitamínů a minerálních látek a 
průběh sběru dat. 
 
Ve výsledkové části autor popisuje výsledné tabulky jednotlivých respondentek. 
 
Kapitola diskuse a závěry je zbytečně spojena do jedné. Doporučuji rozdělit na dvě. V této 
kapitole autor porovnává teoretická východiska se skutečnými výsledky a hodnotí hypotézy. 
 
Připomínky: 
V abstraktu je nesprávně citace Vilikus a kol. (2004), místo cíl práce je zde uvedeno cíle, i když 
je jeden. V obsahu bych uvedla jen nadpisy 1. – 3. řádu. V úvodu je zajímavé slovní spojení 
„porovnání pomocí softwarového programu v Excelu“. Teoretická část s. 17 – vyplývá se píše s 
„y“ po „l“. Na s. 36 nesprávné citace – internet a (Maughan, Burke, 2006). Místo II: Praktická 
část bych pokračovala za 3. Metodologická část, do které patří cíl a úkoly práce a hypotézy, 
následně metodologie. Na s. 51 opět nesprávná citace Vilikus a kol. (2004). Jak bylo řečeno již 
výše, kapitolu výsledky a diskuse rozdělit do dvou kapitol, poté zhodnocení hypotéz zahrnout do 
kapitoly závěry a potvrzení či vyvrácení hypotéz zdůvodnit. Použité informační zdroje očíslovat 
pro přehlednost a znovu se podívat na správné citování použité literatury. 
Celou práci je vhodnější psát v množném čísle a změnit úpravu – zarovnat textu do bloku. 
 
Po zapracování výše uvedených nedostatků, lze bakalářskou práci doporučit k obhajobě. 
 
Otázky: 
1. Na základě čeho jste se domníval, že budou mít respondenti nadbytek vápníku (Ca)? 
2. Který z vitaminů B je podle Vás pro populaci nejdůležitější? 
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