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Posudek
Volba tématu
Studentka zpracovala bakalářskou práci na téma „Informovanost a zkušenosti laické
veřejnosti s potravinovou alergií“.
Potravinové alergie a potravinové intolerance postihují stále více lidí a v současnosti
nemůžeme říct, že by se jednalo o zanedbatelný počet postižených. Proto považuji zvolené
téma za velmi aktuální.
Náročnost zpracování zvoleného tématu práce hodnotím jako průměrnou.
Teoretická část
Autorka bakalářské práce se věnuje trávícímu procesu, imunitnímu systému
a alergiím, z nichž podstatnou část zaměřuje právě na alergie potravinové.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Studentka pěkně pracuje s různými literárními prameny a informačními zdroji. Použila
9 literárních pramenů a 11 internetových zdrojů, které jsou citovány dle platných norem.

Empirická část
Formulace cílů práce
Studentka stanovila 3 cíle práce: 1. Zjistit informovanost laické populace
o potravinové alergii; 2. Zmapovat zkušenost laické populace s potravinovou alergií; 3. Zjistit
informovanost rodiny v soužití s dítětem trpícím potravinovou alergií.
Užitá metoda výzkumného šetření
Autorka zvolila jako metodu sběru dat anonymní dotazník, který je členěn na 4 části,
podle předem stanovených cílů. Samotnému výzkumnému šetření předcházelo pilotní šetření.
Charakteristika zkoumaného souboru
Výzkumný vzorek tvořili respondenti z řad laické veřejnosti, kteří byli osloveni
autorkou na ulicích v Českých Budějovicích, Táboře a Borovanech a také všeobecnou
sestrou gastroenterologické poradny v Českých Budějovicích. Distribuováno bylo 150 (100
%) dotazníků, správně vyplněných a vhodných pro zpracování bylo 130.
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití
Zjištěná data byla přehledně zpracována do četnostních tabulek a grafů. Studentka
zjistila zajímavé výsledky.
Úroveň a originalita diskuse
Výsledky šetření jsou představeny v diskusi, jsou zdůvodněny a srovnány s výsledky
podobných šetření. Oceňuji, že autorka vnáší do diskuse své názory a myšlenky a také
navrhuje doporučení pro praxi.
Splnění cílů
Cíle práce byly splněny.
Formulace závěru
Autorka se věnuje cílům práce a jejich splnění.
Přílohy
Bakalářská práce obsahuje 6 příloh, které souvisí s obsahem bakalářské práce.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných
prací.
Struktura teoretické části práce je logicky členěna do kapitol a podkapitol,
které respektují zvolené téma práce. Je patrná provázanost teoretické a empirické části práce.

Práce je poznamenána drobnými grafickými nedostatky (místo pomlčky je v práci
použit symbol čtverce), které ale zásadním způsobem neovlivňují kvalitu práce.
Velmi pozitivně hodnotím spolupráci s autorkou. Autorka pracovala samostatně
a odpovědně.
Celkové hodnocení práce
V teoretické části autorka přehledně zpracovává problematiku potravinových alergií a
potravinové intolerance v populaci. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe vhodně
navazují. Jako metoda sběru dat pro empirickou část je vhodně zvolen anonymní dotazník.
Autorka došla k zajímavým výsledkům, které jsou zpracovány do přehledných tabulek a
grafů.
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci
Práci k obhajobě doporučuji
Práci klasifikuji stupněm

výborně

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné)
1. Co pro Vás bylo při zpracovávání vámi zvoleného tématu pro bakalářskou práci
nejtěžší?
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