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Posudek 

 
Volba tématu 
Autorka si vybrala vysoce aktuální a často diskutované téma – školní stravování na 
základních školách a zaměřila se na mladší školní věk. Ke zpracování tématu přistupovala 
zodpovědně. Originalitu volby tématu rovněž hodnotím kladně. 
 
Teoretická část 
Obsah teoretické části práce je dobře členěn na kapitoly o významu jednotlivých druhů 
potravin obecně a ve stravě dětí  ve věku 7-11 let, o významu školního stravování a právních 
normách, které se ho týkají, o obsahu spotřebního koše (výživové normy pro školní 
stravovaní), zařazování jednotlivých potravin do něj a problematice spojené s jeho 
používáním. Teoretickou část zakončuje výčet organizací a projektů, které se zabývají 
školním stravováním v České republice. 
Autorka se dobře vyrovnala s tím, že v České republice jsou sice pro školní stravování 
směrodatné legislativně závazné výživové normy pro školní stravovaní, ale neexistují 
podobně závazná jednotná výživová doporučení pro děti školního věku ani referenční 
hodnoty pro příjem živin (běžně u nás nazývané denní doporučené dávky). „Denní 
doporučené dávky živin“ uvedené v legislativě jsou určeny pouze pro značení potravin, 
nikoliv pro hodnocení adekvátnosti jejich příjmu u specifických skupin obyvatel.  
Abstrakt (v české i anglické verzi) odpovídá obsahu práce. Anglický abstrakt je srozumitelný, i 
když by se dal jazykově optimalizovat. 
Klíčová slova odpovídají obsahu práce. 
Literární rešerše je adekvátní, použité zdroje jsou výlučně české kromě publikace Referenční 
hodnoty pro příjem živin, která je překladem německého originálu, tzv. DACH 2000 vydaném 
Nutriservis s.r.o 2011. Použité zdroje jsou vhodné a zahrnují i právní normy a metodické 
pokyny týkající se školního stravování.  
Citace použitých zdrojů jsou vypracovány podle ISO 690.  Většinou jsou citace úplné, ale 
vyskytují se určité nedostatky v citacích internetových zdrojů, kdy odkazy na některé vedou 
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pouze na portál, nikoliv na stránku s konkrétním použitým materiálem. Je nutno ale vzít 
úvahu, že internetové zdroje je často obtížné pro chybějící údaje v úplnosti citovat.  
Úroveň jazykového zpracování, přesnost formulování vlastních myšlenek a práce s odborným 
jazykem je adekvátní, i když poněkud kolísá podle citovaného zdroje a na některých místech 
je až příliš populární a na některých místech je vyjadřování poněkud méně přesné, než by 
bylo žádoucí. 
 
Praktická část 
Autorka si vybrala na zpracování, při daných možnostech, velmi náročné téma: zjistit vztahy 
mezi plněním výživových norem pro školní stravovaní (průměrná měsíční spotřeba 
vybraných druhů potravin, tzv. spotřební koš) daných legislativou, obsahem hlavních živin 
(bílkoviny, tuk, sacharidy) a sodíku v podávaných pokrmech a výběrem potravin v rámci 
jednotlivých komodit spotřebního koše. 
Autorka oslovila vedoucí jídelen více než 40 základních škol ve 4 krajích ČR a od 15 z nich 
získala výdejky potravin ze skladu, výkazy plnění spotřebního koše a jídelní lístky a za 1 
měsíc, které vyhodnotila. Kromě toho pro hodnocení získala detailnější doplňující informace 
od vedoucích jídelen. 
Autorka zjistila obsah energie, hlavních živin a sodíku použitých potravin za 1 měsíc podle 
výdejek ze skladu pomocí počítačového programu Nutriservis. Poté propočítala podle 
referenčních hodnot pro příjem energie a živin (běžně u nás zvaných denní doporučené 
dávky) žádoucí obsah (denzitu) hlavních živin (bílkoviny, tuk, sacharidy) a sodíku na 1000 kJ a 
porovnala ji s denzitou hlavních živin a sodíku použitých potravin podle výdejek ze skladu. 
Dále u každé školní jídelny hodnotila plnění jednotlivých komodit spotřebního koše a 
vypracovala a vyhodnotila percentuální zastoupení jednotlivých potravin v rámci každé 
z nich.  
Použitá metoda je podobná metodě použité při pilotním screeningu školního stravování 
provedeném pokyn Hlavního hygienika ČR v roce 2010 a je adekvátní pro formulované cíle. 
Data jsou dobře zpracována a vyhodnocena. Cíle práce a pracovní hypotézy jsou 
formulovány srozumitelně. 
Diskuze porovnává plnění spotřebního koše s vyhláškou stanovaným množstvím jednotlivých 
komodit a výběr/spektrum potravin, které plní jednotlivé komodity s doporučeními pro 
stravování školních dětí uvedenými v teoretické části. U komodit/potravin, kde se liší jejich 
použití od doporučení, navrhuje autorka možná řešení/zlepšení. Autorka správně uvádí 
omezení studie.  
Lze konstatovat, že předložená práce popsaný cíl splnila a závěr je adekvátně formulován. 
Autorka poskytla cenný příspěvek k informacím o  nabídce a pestrosti potravin a obsahu živin 
v pokrmech v jídelnách školských zařízení.  
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010).  
Práce je přehledná, ilustrace zjištěných dat v tabulkách a grafech adekvátní, jejich grafická 
úprava správná. Stylistická úroveň práce je adekvátní, i když se vyskytují určité stylistické 
nepřesnosti a neobratnosti. V textu jsou drobné překlepy – bylo by bývalo vhodné použít 
počítačovou kontrolu pravopisu. 
 
Aktivita autorky a samostatnost při zpracování práce 
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Autorka pracovala samostatně a projevovala o práci značný zájem. Aktivně konzultovala 
nejen s vedoucí práce, ale iniciativně vyhledala a konzultovala i s referentkami pro školní 
stravování, a formu zpracování diplomové práce s ÚVI 1. LF UK. 
 
Celkové hodnocení práce 
Práce má celkem 52 stran (19 stran teoretická část, 21 stran praktická část), 36 citovaných 
zdrojů, 14 tabulek a 10 grafů.  
Téma práce je velmi aktuální a metody jeho zpracování při možnostech, které autorka měla, 
adekvátní. Autorka věnovala teoretické části práce, zpracování dat i vypracování práce 
značné úsilí. Praktická část dobře popisuje získané výsledky a diskuze i závěr jsou adekvátní.  
Celkově hodnotím práci kladně. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou závěrečnou práci 
 
Práci doporučuji k obhajobě 
 
Práci klasifikuji i přes zmíněné formální nedostatky ještě stupněm výborně 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 

1. Je zkoumaný soubor školních jídelen reprezentativní? 
2. Jsou výsledky reprezentativní pro jednotlivé jídelny? 
3. Proč byla použita denzita hlavních živin a sodíku na 1000 kJ místo přímého srovnání 

obsahu živin podávaných pokrmů s referenčních hodnot pro příjem energie a živin 
(běžně u nás zvaných denní doporučené dávky) Zjištěná spotřeba soli ve všech 
jídelnách značně překračovala limit pro maximální příjem u věkové skupiny.  

4. Je denní příjem soli 3 g ve stravě mladších školních dětí realistický? Proč? 
 

 
Připomínky 
Způsob propočtu žádoucí hustoty hlavních živin (bílkoviny, tuk, sacharidy) a sodíku na 1000 
kJ a zdůvodnění jeho použití bylo potřebné uvést v metodice, nikoliv pouze uvést hodnoty 
v teoretické části. 
 
Neobvyklé je řazení použitých zdrojů v jejich seznamu podle autorů (abecedy) a v textu podle 
čísel, tak, jak byly očíslovány v abecedním seznamu (první odkaz v textu tak je 18 místo 1). 
Vhodnější by bylo buď číslování podle toho, jak jsou citace postupně uvedeny v textu (1, 2, 
…) nebo uvedení prvního autora a rok publikace v závorce (např. Brát J. et al. 2013). 
 
 
Místo a datum vypracování posudku   Podpis vedoucího práce  
Praha 25.5.2015      MUDr. Eva Kudlová, CSc. 


