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Poznámky

Proč se autorka v první a druhé kapitole teoretické části (8 stran textu)
věnuje historii stravování od pravěku, když práce se má věnovat
stravovacím zvyklostem současné rodiny očima žáků? Takový zrychlený
exkurz do historie nemá žádný význam v kontextu zadané práce. Například
konstatování, že „Vánoce jsou křesťanské svátky...“(str. 14) s následným
návodem na kapra namodro působí před následující kapitolou (Výživa v
období školního věku a dospívání) zcela nesouvisle.
Nelze uvádět, že „ výzkumy dokazují“ (str. 20), když není explicitně
uvedeno, o které výzkumy se jedná.
Jak vypadá „současná rodina“ na níž se autorka odvolává? Kde je její
vymezení? Prosím o vymezení.
Postrádám v textu souvislost mezi komunikací s jídlem. Jídlo jako
komunikační proces.
Pokud respondenti měli označit jen jednu variantu odpovědi, jak se
vypořádat - například s otázkou č.16 , když student může označit jídelní stůl
jako místo, kde se schází celá rodina ke společnému jídlu, ale také je
současně i místem, se také pracuje a dělají domácí úkoly?
Kdo distribuoval dotazníky mezi žáky a kdo je sbíral (není uvedeno)?
V dotazníku byl zjišťován věk respondentů, proč nebyl zahrnut do
vyhodnocování výsledků, jaká byla věková struktura?
Proč autorka například nevyužila poznatky ze studií ELSPAC (pro
srovnání), které jsou běžně dostupné? I časopisecké studie např. Krch, F.,
Dietní zvyklosti českých dětí, Československá psychologie, 4, 2005.
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