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Autorka se ve své práci zabývá tématem v současné době velmi aktuálním, a to jak z pohledu 
celospolečenské podpory zdraví dětí, tak i vzhledem k potřebám transformace preprimárního 
vzdělávání. Jejím záměrem je sledovat nutriční návyky dětí předškolního věku v rámci vybraného 
regionu. 

Diplomová práce sestává z části teoretické a z vlastního orientačního šetření zaměřeného na mapování 
stravovacích návyků dětí předškolního věku. V teoretické části práce autorka formou literární rešerše 
uvádí přehled poznatků o výživě se zaměřením na stravování dětí. Tento text je čerpán pouze z velmi 
omezeného výběru zdrojů informací (autorů) a zdaleka neposkytuje komplexní pohled na zkoumanou 
problematiku. Získané informace nejsou vzájemně propojeny do souvislého přehledu (např. údaje 
o stravě dětí v kap. 2 nekorespondují s obsahem kapitoly 4). V práci také (viz téma práce) není 
systémově sledována a rozvíjena problematika nutričních návyků a stravování dětí předškolního věku
– kap. 5.

Kapitola 6 je věnována problematice regionu, na který se autorka ve své práci zaměřila. Předložená 
charakteristika nezahrnuje podstatné informace, které by úzce souvisely se stravovacími návyky dětí a 
umožnily vést adekvátní diskuzi v závěru diplomové práce. Autorka vůbec nezmiňuje aktivity 
mateřských škol v oblasti výchovy ke zdravé životosprávě. 

Praktickou část práce tvoří popis a výsledky výzkumného šetření, které autorka realizovala mezi rodiči 
dětí předškolního věku, a to prostřednictvím učitelek mateřských škol. Znamená to tedy, že všechny 
děti, jichž se výzkumné šetření týkalo, chodí do mateřské školy, kde se stravují a realizují i pohybové 
aktivity. Z jakých důvodů autorka tuto skutečnost do výzkumného šetření nezahrnula? Fakt, že autorka 
(učitelka mateřské školy) nepropojila pobyt a stravu dětí v mateřské škole s jejich rodinným 
stravováním považují za velmi závažný nedostatek, který zpochybňuje výsledky celé diplomové práce. 

Z textu nevyplývá, kolik mateřských škol bylo osloveno a v jakých lokalitách regionu se vyskytují. 
V žádném případě pak nelze v závěru konstatovat, že byl průzkumem zmapován celý region Vysočina. 
K důvěryhodnosti výsledků průzkumu by přispělo, kdyby autorka předložila při obhajobě vyplněné 
dotazníky a podrobně popsala jejich administraci.  

V práci lze ocenit podrobný popis výzkumného šetření, který svědčí o snaze autorky dodržet 
metodologii a pečlivě vyhodnotit získaná data. Výsledky průzkumu jsou uvedeny formou grafů a 
následně komentovány. Po jazykové stránce má práce vyhovující úroveň, avšak po odborné stránce se 
autorka dopouští řady nepřesností (kalorie, váha apod.). Práce je v přílohách zbytečně rozsáhlá. 
Naprosto nesmyslné je zařazení příloh 2 až 4 (opis informací o výživě). 

Vzhledem k tomu, že autorka studuje učitelství pro mateřské školy, očekávala bych hlubší propojení 
řešeného tématu právě s prací pedagoga v předškolním vzdělávacím zařízení. K tomuto problému by 
se měla diplomantka vyjádřit při obhajobě. 

Závěr:

I přes závažné připomínky, na které by měla diplomantka reagovat při obhajobě, předložená práce 
vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ prací a doporučuji ji k obhajobě. 
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