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Oponentský posudek na bakalářskou práci „Metodika sestavení výživového plánu“ 

 

Autor: Vladimír Žitný; 

Vedoucí dipl. práce: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

Oponent: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Autor si v předkládané bakalářské práci klade za cíl „ukázat, jak výživový poradce 

postupuje od prvního kontaktu…až po samotnou realizaci výživového plánu…“ a představit 

tedy jistou metodologickou kuchařku výživového poradce. Tato bakalářská práce má ze své 

podstaty spíše charakter rešerše dané problematiky, a ačkoliv plán předestřený v úvodní 

kapitole, stejně jako následné dělení do pěti hlavních kapitol, vypadá poutavě, samotné 

provedení je, bohužel, nízké kvality. Hlavní problémy této práce bych charakterizoval 

následovně: i) celková plytkost a malá hloubka (odbornost) probírané tématiky, ii) na rešeršní 

práci malé množství použité odborné literatury, která obsahuje minimální počet původních 

prácí, pouze učebnice, review, kompiláty kompilátů, iii) ačkoliv autor místy naťukne 

zajímavá témata, zůstává pouze na povrchu, málokdy se setkáme s hledáním/vysvětlením 

jejich biologické podstaty, nahrazuje je klišé a stereotypizací problému. Typickým příkladem 

tohoto způsobu argumentace je například samotný závěr práce (str. 60), kde autor vysvětluje, 

proč se cítí lidé po jídle unaveni slovy: „…zřejmě proto, že instinkty našich předků dávno 

přehlušila civilizace.“ Takové klišé nemá, podle mě, v bakalářské práci biologa co dělat. 

Avšak podobnými výroky se setkáváme v textu na mnoha místech. 

 

Další poznámky a otázky: 

Kapitola 3.1 Antropometrická měření - obsahuje celou řadu metodologických nepřesností. 

Uvedené rozměry mají své přesné definice, které autor většinou neuvádí, podle všeobecně 

přijímané příručky Martin R, Saller K. Lehrbuch der Anthropologie, 1957, případně 

Knussmann R. Anthropologie. Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen, 1988. 

Pro českého čtenáře je uvádí například základní zdrojové dílo Fetter et al. Antropologie. 1967. 

Při popisu analýzy tělesného složení autor nezmiňuje u nás tradiční a stále svou 

jednoduchostí a přesností nepřekonaný systém J. Matiegky (1921), který byl dále rozvíjen a 

upravován (třeba zmiňovanou Pařízkovou, 1974). Podobně autor úplně vypustil novější 

výzkumy (a metodologické systémy) české populace prováděné týmy J. Vignerové a P. Bláhy 

(1991, 2001 a další).  

Vliv klinických vyšetření (kapitala 3.2) a anamnéza pacienta, nebo jak autor spíše uvádí, 

klienta, je přeskočen jednou stránkou textu. I když autor sám uznává, jak důležitou roli ve 

zdraví a i možném jídelníčku tyto údaje mají. 

Jakým způsobem můžeme stanovit pomocí bioimpedance bazální metabolismus (str. 41)? 

Někdy autor volí velmi nešťastné formulace – viz první věta kapitoly 5. (str. 54). Pokud 

metodiku sestavení výživového plánu nelze popsat do detailu, jak se tedy provádí, a co autor 

v celé své práci popisuje? 

Str. 55 – Pravidla pro sestavení denního jídelníčku – je velmi diskutabilní, nekompletní a 

mnohdy zavádějící část. Co to jsou, dle autora, makroživiny? Proč vyřazuje vlákninu 

k vitamínům a stopovým prvkům, je si vědom, co je to ve skutečnosti za chemickou látku? Co 

vitamíny rozpustné v tucích? Jaké škodliviny se, dle autora, ukládají v ledvinách? 
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3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Jazykový projev je přiměřený, stejně jako minimalistická úprava tabulek. To však není na 

škodu. Práce rovněž obsahuje všechny předepsané kapitoly. 

Práce s literaturou je naopak slabá. Samotný systém citování v textu není ustálený (někde 

se používá et al, jinde a kol., ještě jinde pouze jméno prvního autora, i když je to dílo 

kolektivní). Několik citací, které se objevují v textu, chybí v přehledu literatury. 

Citace, které se objevují v textu, ale chybí v přehledu literatury: Pařízková 1974, Charvát a 

kol. 2006, Hrnčiříková a Mandelová 2007, Rážová a kol. 2001, Paulík 2009, Radvanský 2009 

Citace Svačina et al, Klinická dietologie, se v textu objevuje ve 2 variantách (Svačina 

2008, 2009). Jedná se o překlep? 

Citace u tabulky 5., co je to za formu citace? 

Zkratka BEV není definována (str. 42), pro bazální metabolismus je definováno BME (str. 

41). 

V pdf verzi chybí číslování stránek a formátování textu je mnohdy nekoherentní a 

neshoduje se s tištěnou verzí. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z předložené práce je smíšený. Práci by prospělo, kromě vyjasnění výše 

uvedených výtek, snad užší zaměření do větší hloubky problému. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Proč není mléko považováno za tekutinu při sestavování jídelníčku? Na středním 

východě se v suchých oblastech běžně používá mléko, kefír, ředěný kefír na zahnání žízně. 

Jedna s teorií o rozšíření zemědělství (konkrétně domestikace dobytka a pastevectví) hovoří o 

mléku jako o kritickém zdroji tekutin, který přinášel evoluční výhody pastevcům vůči 

lovcům-sběračům. 

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Práci doporučuji k obhajobě. Předpokládám ale, že autor vysvětlí a koriguje vyslovené 

připomínky. Navrhuji známku dobře. 

 

 

 

Datum: 18. 5. 2012                                                            Edvard Ehler, v. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


