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       Diplomová práce se zabývá stravovacími návyky dětí předškolního věku, což je téma 
závažné  a  pro  komplexní  péči  o  děti  v předškolních  zařízeních  vysoce  relevantní. 
Diplomantka si téma zvolila na základě svého dlouhodobého zájmu o problematiku výživy 
předškolních dětí a zúročila při jeho zpracovávání i své profesní zkušenosti učitelky mateřské 
školy. Cílem, který si diplomatka vytyčila, bylo shrnout základní poznatky racionální výživy 
dětí předškolního věku a zmapovat nutriční chování dětí ve vybraných mateřských školách 
v kraji Vysočina. 
       Práce  je  rozčleněna  na  část  teoretickou a  praktickou.  V teoretické  části,  která  má 
charakter kompilace, se autorka věnuje vybraným otázkám výživy dětí (zásady zdravé výživy, 
způsoby stravování a jejich vliv na zdraví dítěte, poruchy příjmu potravy atp.). Praktická část 
přináší  výsledky  empirického  šetření,  které  autorka  provedla  ve  vybraných  mateřských 
školách kraje Vysočina. Šetření bylo zaměřené především na matky dětí, tedy na osoby, které 
mají na stravování dětí určující vliv. 
       Cíle práce se autorce podařilo dosáhnout, třebaže k v výsledné podobě diplomové práce 
lze mít řadu kritických připomínek. V teoretické části působí některé partie textu poněkud 
nekonzistentně,  např.  na  stranách  10  a  11  vyústila  snaha  o  přesnou  interpretaci  definic 
v soubor logicky neprovázaných citací. Chybou je také citovat a parafrázovat jediného autora 
v několika odstavcích za sebou, přejímat dlouhé pasáže textu a nijak s nimi nepracovat (např. 
na stranách 21 a  22).  U některých citací  není  jasné,  kde začínají  a  kde končí.  V textu se 
vyskytují i určité terminologické nepřesnosti a pochybení. Praktickou část práce považuji za 
poněkud zdařilejší, i když i zde je třeba upozornit na některé nedostatky. Důkladněji měl být 
popsán a zdůvodněn výběr mateřských škol, kde šetření probíhalo. Je třeba také podotknout, 
že zkoumaný soubor neumožňuje vyvozovat obecně platné závěry. Tabulky a další grafické 
útvary je třeba  vždy označit a očíslovat. 
       Diplomantka  zpracovávala  diplomový  úkol  svědomitě,  s opravdovým  zájmem  o 
studovanou problematiku. Své práci věnovala dostatečný časový prostor a využívala možností 
osobních  i  písemných   konzultací.  Kladně  hodnotím  její  snahu  o  komplexní  přístup 
k náročnému tématu, které navíc nevychází z kurikula jejího oboru.
       Závěrem je třeba konstatovat, že text, i přes četné nedostatky, splňuje nároky kladené na 
diplomové práce a proto ho doporučuji  k obhajobě. Navrhuji,  aby se diplomantka v rámci 
obhajoby vyjádřila zejména k otázce, jak lze prakticky naplnit jeden z cílů diplomové práce, 
totiž  zprostředkování  poznatků  o  výživě  cílové  skupině  –  učitelkám  a  rodičům  dětí 
předškolního věku.   
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