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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE, POSUDEK OPONENTKY 

Jméno studentky: Irena ZAPLET ALOV Á 
Obor studia: biologie- rodinná výchova, prezenční studium 
Téma diplomové práce Nutriční chování dospívajících a školní stravování 
Oponentka doc. Ing Jitka Vodáková, CSc. 
Diplomová práce (dále DP) Ireny Zapletalové má 81 stran a přílohu se 2 vyplněnými 
dotazníky ( část stránek není plně využita ). 
V teoretické části DP autorka zpracovala dvě hlavní témata- "Vliv stravování na zdravotní 
stav dospívajících" a " Co to je školní stravování". Ve 3. kapitole (s. 23 a 24) doplnila 
poznámky o úloze školy při zajišťování stravovacího a pitného režimu žáků ( nikoliv 
stravovacího a pitného režimu školy, jak uvádí ). Pokusila se, se střídavým úspěchem, 
zpracovat prostudované informační zdroje související s uvedenými tématy. 
Na teoretickou část OP navazuje výzkumné šetření, ve kterém autorka pomocí dotazníku 
zjišťovala využívání a názory žáků na školní stravování a jejich vybrané stravovací zvyklosti. 
Respondenty byl i žáci devát /ch ročníků tří ZŠ v Praze a tří ZŠ v Prostějově. Celkem získala 
vyplněné dotazníky 319 žáků. Zpracování dotazníků a analýza výsledků šetření není 
v rozporu s postupy používanými při obdobných průzkumech 
K DP I Zapletalové mám připomínky týkající se formální i obsahové stránky práce. Autorka 
na řadě míst neobratně nebo nepřesně formuluje věty a uváděné skutečnosti, v práci jsou 
nedostatky v interpunkci a některé neopravené chyby, včetně chybně uvedené shody podmětu 
s přísudkem ( např. s. 12- školní jídelny by se měly, 
Z četných stylistických neobratností uvedu např.: 

S. 9- probíhá šetření (nikoliv metoda ); proč uvedeno "metodu bych si zvolila"? 
Některé fonnulace nejsou pro DP vhodné, např. " poprat se s nepříznivou situací (s 34), to 
mi nepřijde jako dobrý systém" (s. 60). 

Jsou zaměňována pojmy, např. výběr a nabídka ( z jednoho druhu jídla, s. 60 aj.). 
Některé údaje se i vícekrát opakují. 

Odkazy na zdroje informací uvádí autorka různě- zpravidla čísla, jinde příjmení bez letopočtu; 
doslovné citace uváděny správně většinou se stranou textu, jindy bez ní . 
Z odborných nepřesností je třeba vysvětlit, odkud převzat údaj, že v rostlinách jsou vyšší více 
nasycené mastné kyseliny ( s. 12) Výzkum vlivu mastných kyselin na zdravotní stav lidí 
přinesl některá nová zjištění, proto zjednodušené tvrzení, že nasycené mastné kysel iny jsou 
škodlivé a nenasycené prospěšné byl poněkud korigován. V současných výživových 
doporučeních, o kterých se autorka zmiňuje, se tato skutečnost respektuje. 
Výběr potravin pro demonstraci obsahu živin je v některých tabulkách problematický ( např. 
s. 22, obsah bílkovin). 
Další připomínky a dotazy 

S. 33 adal.- příklady stravování převzaty převážně z práce z roku 1994- platí 
v současnosti? 
S. 45- Z čeho autorka vycházela při formulaci H 5 ? 
S 77- jak autorka hodnotila nutričnÍ vyváženost stravy? Analyzovala konkrétní 
jídelníček? 
S 78- má autorka argumenty pro tvrzení, že pokud se děti naučí stravovat ve škole zdravě, 
pak jim to vydrží až do konce života? 

Jako celek považuji diplomovou práci Ireny Zapletalové za vyhovující požadavkům na 
diplomovou práci rQagisterském studiu učitel ství 
Hodnotím ji 
Praha, 25. 2006 
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