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Posudek vedoucí 

k bakalářské práci Gabriely Mitvalské 

Stravovací návyky můžu a žen z hlediska partnerství. Vede soužití s partnerem ke 

zdravějším stravovacím zvyklostem? 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá rozdíly v konzumaci jednotlivých druhů potravy 

jedinci žijícími v partnerství a jedinci žijícími bez partnera, přičemž autorka se ne soustřeďuje 

na to, zda partneři jsou sezdaní.  Práce je dělená na teoretickou a empirickou části. 

V teoretické části práce autorka popisuje výsledky řady studií, které byly provedeny na 

obdobné téma v jiných zemích (zejména v Anglii a Americe), nastiňuje, ačkoliv velmi 

stručně, historický a sociologický kontext uvedené problematiky a definuje pojmy. 

 

V empirické části práce se autorka zaměřuje na rozdíly v subjektivní četnosti konzumace 

uzenin, červeného masa, ryb a drůbeže mezi jedinci obojího pohlaví žijícími v partnerství a 

jedinci žijícími bez partnera.    Autorka používá relevantní data z Českého sociálně vědního 

datového archivu a metodu logistické regresní analýzy. Autorka filtruje vliv pohlaví, 

zaměstnaní, vzdělání, toho, zda respondenti májí děti, věku a přijmu. Při výše uvedených 

proměnných se statistický prokázal rozdíl v subjektivní četnosti konzumace červeného masa 

(respondenti žijící v partnerství konzumují více) a drůbeže (respondenti žijící v partnerství 

konzumují více). Rozdíly v subjektivní frekvenci konzumace uzenin a ryb se neprokázaly.  

   

Pozitiva práce  

 Práce je dobře strukturovaná  

 Výzkum je přehledně popsán 

 Autorka zvládla korektně použit metodu logistické regrese, která je nadprůměrná 

v kontextu bakalářských práci na FHS. 

 Autorka uvědomuje i omezení vlastního výzkumu: subjektivní škálu odpovědí, 

nedostatky dat, omezený vzorek, atd.  

 V interpretaci výsledků se autorka dokázala vyhnout kauzální interpretaci zjištěných 

rozdílů (nelze říct, že respondenti stravují jinak proto, že žijí ve vztahu)   

 Autorka kontroluje i tvar histogramu pro zjištění případných polarizaci v odpovědích. 
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 Práce s literaturou je korektní.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 

 V případě, že by se autorka plánovala tímto tématem zabývat do budoucna bylo by 

vhodné  

o Více zacílit teoretickou část na témata analyzována v části empirické. Tak 

v empirické části se autorka zabývá pouze subjektivní frekvenci konzumace 

jednotlivých potravin, což je pouze jednou ze složek kultury stravovaní 

probírané v teoretické části, na kterou muže mít vliv rozdělení roli v partnerství 

ekonomické a vzdělanostní aspekty atd.  

o Rozšířit argumentaci v směru od studií citovaných v teoretické části 

k důvodům stanovení jednotlivých hypotéz v části empirické. 

o Více spoléhat na teoretické zdroje vysvětlující teoretické důvody hypotéz, 

podobné empirické studie ze zahraničí použit pouze pro srovnání vlastních 

výsledků, ne pro zdůvodnění hypotéz.     

 

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí dvojky. 

 

V Praze dne 26.8.2013      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 

 


