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POSUDEK 
 
Volba tématu 
 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Autorka zvolila rozsahem odpovídající teoretický úvod. Rozsah a hloubka průzkumu podle mého 
názoru odpovídá časovému prostoru a možnostem, které mohla autorka přípravě a zpracování 
výsledků věnovat. Metody analýzy a kvantitativní sběr dat byly zvoleny vhodně. Jediné, co bych vytkla 
je fakt, že autorka blíže ve své práci neupřesnila různé podmínky, které mohly ovlivňovat plnění 
výživových norem tak, jak si stanovila v názvu své práce. 
 
Aktuálnost tématu: 
Problematika výživy školních dětí je aktuální i s ohledem na nezastupitelnost školního stravování, jeho 
letitou tradici, narůstající kritiku zejména ve sdělovacích prostředcích v posledních měsících ze strany 
některých zájmových skupin a snahu odborníků tuto kritiku vyvracet. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: 
Předpokládám, že téma autorka vybírala ze seznamu navrženého vedoucím práce, takže hodnotit tento 
aspekt nemá smysl. Nicméně podle mého názoru je téma na zpracování poměrně obtížné zejména 
z důvodu značné závislosti na dobré vůli pracovníků školních jídelen. Studentka musela nastudovat 
pečlivě metodiku práce se spotřebním košem a legislativu související se školním stravováním. Studijní 
zaměření autorky rozvíjí dostatečně. 
 
Teoretická část 
 
Struktura práce, logické členění (obsah): 
Struktura práce je logická a přehledná.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 
Abstrakt vystihuje zaměření práce a shrnuje cíl i dosažené výsledky. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Pramenů a informačních zdrojů je dostatek. Seznam použitých zdrojů odpovídá uvedeným zdrojům a 
citacím v textu. 
 
  



Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 
Pro lepší orientaci považuji za vhodnější uvádět odkaz na citaci ve formě (příjmení autora (autorů) 
a rok vydání). Úplnost nemohu bezezbytku posoudit – nemám přístup k software pro kontrolu 
originality textů.  
 
Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 
Autorka prokázala schopnost nastudovat mnoho odborného textu, informace analyzovat a utřídit.  
 
Úroveň jazykového zpracování: 
Text je odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy. 
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Téma je průměrně náročné, vyžaduje nastudování metodiky práce se spotřebním košem.  
 
Praktická část 
 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Za cíl si kladla zjistit nutriční hodnotu a obsah Na v 
podávaných pokrmech ve školních jídelnách, následně je porovnat s výživovými doporučeními. Dalším 
cílem bylo stanovit dodržování výživových norem platných pro školní stravování a zastoupení 
jednotlivých potravin ve sledovaných kategoriích spotřebního koše. Autorka si jasně stanovila 5 
hypotéz. Vzhledem k názvu práce jsem postrádala bližší specifikaci oněch „různých podmínek“. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Použitá metoda analýzy výdejek ze skladu, výkazu spotřebního koše a jídelních lístků (vše za sledované 
období) byla přiměřená tématu a rozsahu práce. Při jasně formulovaných hypotézách je lehká, ale 
časově náročná na zpracování. 
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použitá metodika byla zvolena správně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru:  
Zkoumaný soubor byl přiměřeně rozsáhlý.  
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Dosažené výsledky jsou velmi zajímavé, o jejich správnosti vede autorka věcnou diskuzi. Osobně jsem 
v práci postrádala kvantitativně zpracovaný průzkum např. ve formě přehledné tabulky, zabývající se 
zjišťováním nutriční hodnoty (Cíl 1, hypotéza č. 1). V tomto směru jsem odkázána pouze na autorčino 
tvrzení, které není v textu práce nijak fakticky doloženo. 
 
Úroveň diskuse: 
Přiměřená typu práce.  
  
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle a prokázala schopnost písemně formulovat výsledky samostatné práce. 
 
Formulace závěru: 
Závěry formulovala jasně. 
 
Přílohy 
Nejsou zařazeny žádné přílohy 
 



Formální zpracování práce: 
Zvolená velikost písma a řádkování zhoršuje čitelnost, doporučuji dodržovat velikost písma 12 a 
řádkování 1,5. Pokud bude autorka někdy v budoucnosti psát odborný text, doporučuji, aby si dala 
pozor při úpravě textu na předložky a spojky na konci řádků. Názvy podkapitol např. na str. 14,26 
(pokud v textu vychází na poslední řádku) by bylo vhodnější posunout na další stránku. Rozsahem 
práce splňuje požadovaný počet stran. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Celkově je stylistická úroveň přiměřená. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Tabulky a grafy jsou zpracovány pečlivě a přehledně. 
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka poměrně přehledně zpracovala teoretickou část věnující se výživě dětí mladšího 
školního věku, dále zpracovala přehledně zásady práce se spotřebním košem a okrajově se věnovala 
obecně školnímu stravování. 

 V empirické části si autorka klade za cíl zjistit nutriční hodnotu a obsah Na v podávaných 
pokrmech ve školních jídelnách, následně je porovnat s výživovými doporučeními. Dalším cílem bylo 
stanovit dodržování výživových norem platných pro školní stravování a zastoupení jednotlivých 
potravin ve sledovaných kategoriích spotřebního koše. Autorka si jasně stanovila 5 hypotéz. Analýzou 
získaných podkladů a zpracováním velkého množství dat následně potvrdila 3 ze svých 5 hypotéz. 
Dosažené výsledky jsou velmi zajímavé a autorka o nich vede věcnou diskuzi. Bylo by vhodné zařadit 
přílohy, které by práci doplnily a obohatily. 
 
 
Práce požadavkům kladeným na bakalářskou práci:  ODPOVÍDÁ 
 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci   DOPORUČUJI   k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupn ěm   VELMI DOB ŘE 
  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. V kap. 2.1 uvádíte, že „V České republice neexistují oficiální výživová doporučení pro děti 
školního věku“. Vy, jako odborník na výživu, se tedy nemusíte závazně řídit žádnými 
doporučeními? Kdo pro ČR vydává závazná výživová doporučení pro jednotlivé stravovací 
kategorie? 

2. Spotřební koš (SK) nemůže být společný, pokud všichni strávníci neodebírají všechny vydané 
pokrmy např. výpočet SK pro děti mateřské školy a žáky základní školy (žáci ZŠ neodebírají 
svačiny). Jak jste ošetřila tuto možnost zkreslení výsledků např. u ŠJ BRO?  

3. Str. 43 – jak si vysvětlujete, že z vašeho vyhodnocení plnění SK v kategorii brambory, školní 
jídelny za celé sledované období tj. 1 měsíc nepodávaly kromě 1 ŠJ vůbec bramborovou kaši? 

4. Nesouhlasím s Vaším tvrzením, že „Spotřeba ryb je stále v mnohých jídelnách nedostatečná“ 
(str. 45). Sama jste svým průzkumem zjistila ve skutečnosti jaké plnění SK v kategorii ryby? 
Chybí Vaše rozhodnutí, zda se hypotéza potvrdila či nikoliv (str. 47). 

5. Je dle Vašeho názoru možné splnit současná doporučení týkající se obsahu Na ve stravě?  
6. Je velká škoda, že jste ve své práci nezařadila žádné přílohy např. výdejku ze skladu, výkaz 

spotřebního koše z vybrané ŠJ. Můžete u obhajoby předložit pro představu komise, s jakými 
materiály jste pracovala. 

 
 
V Praze dne 25.5.2015      Mgr. Lenka Vysoká 
        Oponent posudku 



 


