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Studentka se ve své práci zabývá tématem v současné době velmi aktuálním, a to jak z 
pohledu celospolečenské podpory zdraví dětí a mládeže, tak i vzhledem k očekávaným 
výstupům transformované školy. Záměr diplomového úkolu koresponduje se snahou zvyšovat 
prestiž školního stravování mezi dětmi a školním programem podporovat zdravé nutriční 
chování. 
Cílem předložené práce je zmapovat přístup žáků ke školnímu stravování na vybraných 
základních školách v Praze a v Prostějově a navrhnout určitá doporučení, jak by mohly školy 
a školní jídelny v návaznosti na kurikulární reformu podpořit formování zdravých nutričních 
návyků dětí. 

V části teoretické se autorka pokusila nejprve popsat zásady zdravé výživy a vliv stravování 
na zdraví adolescentů. Literární rešerše pokrývá obecně řešenou problematiku, avšak nemůže 
být vyčerpávající, neboť autorka pominula odborné knižní publikace vydané např. SZÚ, 
VŠCHT apod. Čerpala většinou z časopisu, populárních knih a internetu. Chaoticky působí 
v kap. I rozvádění problémů výživy dětí vzhledem ke školnímu stravování, neboť školní 
stravování je vymezeno až v kapitole následující, kde autorka popisuje jeho vývoj a současný 
stav. Údaje o školním stravování v zahraničí (v práci převzaté z časopisu) by bylo vhodné 
doplnit dalšími informacemi, k nimž současné informační technologie umožňují snadný 
přístup. V hodnocení stavu školního stravování v ČR je zajímavá otázka, proč se snaží 
komerční firmy (s. 39) udržet školní stravování. 

Praktickou část práce tvoří popis přípravy, realizace a výsledků výzkumné sondy (319 
respondentů) mapující vztah žáků 9. tříd ke stravování ve školní jídelně. Autorka dodržela 
používanou metodologii výzkumu, vyhodnocení uzavřela diskuzí předem vymezených 
hypotéz. 

Zásadní dotaz se zde nabízí k ot. 3 a 4. Kolik respondentů po odpovědi na ot. 3 se tedy ve 
skutečnosti zúčastnilo celého šetření? Jak se změnil poměr dívek a chlapců, jak počet 
respondentů z jednotlivých měst? Z jakého základu vycházejí v grafech uvedená "procenta"? 
Nepovažuji doložení výsledků výzkumu za dostačující. U obhajoby by měla autorka 
předložit veškeré tabulky, z nichž grafy tvořila, dále tabulky, do nichž zaznamenávala 
odpovědi jednotlivých žáků i vyplněné dotazníky, aby mohla doložit objektivitu kvantitativně 
zpracovaných dat. 

V textu této kapitoly se vyskytují některé zavádějící formulace (např. "v této hypotéze došlo 
k překvapivému zjištění . . . "- s. 68, "na výběr z jednoho druhuj ídla" s. 59, s. 69).-

Také diskuze k otázce týkající se konzumace ovoce a zeleniny (s. 65) je zavádějící. Výzkumy 
totiž nelze v tomto ohledu srovnávat! 

Návrhy doporučení (s. 71) považuji za vhodné vyústění závěrů realizovaného výzkumu. 
Stručně jsou zde naznačeny i možnosti vazby na výuku rodinné výchovy. Celkovou kvalitu 
práce by však zvýšil promyšlený návrh výukového programu vypracovaný dle didaktických 
zásad, které si studentka osvojovala v průběhu studia učitelství. Co je to "výuka vaření"( s. 
76)? Proč autorka vůbec nezmiňuje možné využití závěrů diplomové práce při zavádění 
rámcových vzdělávacích programů? 
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Celkovou formální úroveň zpracování práce snižuje nejednotnost ve zvoleném stylu (některé 
kapitoly úrovně ,,1.1" začínají na nové stránce, některé ne). V práci je tak zbytečně mnoho 
poloprázdných stánek, což komplikuje orientaci v textu. V textu zůstala řada překlepů a 
bohužel i gramatických chyb (s. 41). 

Literatura je citována podle normy, práce věcné chyby neobsahuje. 

Závěr: I přes výše naznačené problémy a určité nedostatky předložená práce vcelku splňuje 
požadavky kladené na tento typ prací a práci doporučuji k obhajobě. 

Zásadní otázky a úkoly pro obhajobu jsou uvedeny přímo v textu posudku. Předpokládám, že 
se studentka II naznačeným problémům vyjádří. 
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