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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 dotazníkového průzkumu 
podle mého názoru odpovídá časovému prostoru a možnostem, které mohla autorka přípravě a 
zpracování výsledků věnovat. 
 
Aktuálnost tématu: 
Téma je s ohledem na alternativní stravování a využití funkčních potravin aktuální.  
 
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 průměrně obtížné a studijní 
zaměření autorky rozvíjí jen okrajově. 
 
Teoretická část 
 
Struktura práce, logické členění (obsah): 
Struktura práce je logická a přehledná.  
U  značení kapitol a podkapitol se za poslední číslicí zpravidla tečka nepíše 
 
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. Některé z nich jsou však více než 10 let staré. Vhodnější 
je zdroje dat řadit abecedně. 
Seznam použitých zdrojů neodpovídá citacím (v textu není citován zdroj č. 18, 37, 45; v seznamu je 
však uveden) 
 
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. Některé citace byly nepřesné viz dále. 
 



Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 
Autorka prokázala schopnost nastudovat mnoho odborného textu. Ne vždy však získané informace 
správně interpretuje a přesně formuluje.  
Kap. 3.3 – neúplný výčet esenciálních aminokyselin 
Str. 14: „Mezi bílkoviny rostlinného původu patří luštěniny, …“.  
Str. 15, 16: vzájemné rozpory – hydrofilní vit.  jsou rychle vyloučeny / při nadbytečném příjmu může 
dojít k předávkování 
Rozdílná doporučení týkající se vzájemného poměru živin (kap. 3, kap. 4) studentka nijak 
nekomentuje. Doporučení ohledně bílkovin (10-15%) – 10% nepředstavuje pro dospělého člověka ani 
bílkovinné minimum! 
Výživová doporučení (kap. 4.1) jsou zpracována s ohledem na použitý zdroj nepřesně (např. množství 
lihovin pro muže; doporučená dávka zeleniny a ovoce a jejich vzájemný poměr) a neúplně (rozdílné 
doporučení např. pro ženy úplně chybí). 
Kap. 5.1: zdroj hovoří o kvalitě „izolované“ sojové B, autorka to chybně parafrázuje a porovnává 
sójovou bílkovinu s živočišnou, což je zavádějící. 
 
Úroveň jazykového zpracování: 
Text je  odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy 
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Téma je poměrně jednoduché a speciální znalosti nevyžaduje. 
 
Praktická část 
 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Chtěla zjistit znalosti pacientů o alternativní a vědecké 
dietologii a jejich zkušenosti s užíváním potravních doplňků. Cíle práce nebyly příliš náročné. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Použitá metoda dotazníku byla přiměřená tématu a rozsahu práce. Při jasně formulovaných otázkách 
je lehká na zpracování. 
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použitá metodika byla zvolena správně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru:  
Zkoumaný soubor byl přiměřeně rozsáhlý. Neobvyklá je 100% návratnost dotazníků?!  
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Při snaze zjistit vědomosti o alternativním stravování a vědecké dietologii se autorka nesnažila zjistit 
hlubší znalosti, ale zaměřila se na nejzákladnější vědomosti. Možnost výběru z autorkou 
formulovaných odpovědí může částečně ovlivnit správnost získaných dat. Zajímavé by bylo srovnání 
znalostí s kontrolní skupinou zdravých respondentů. 
 
Úroveň diskuse: 
Přiměřená typu práce. Nesouhlasím s autorkou v  závěru např. zajištění dostatečného dlouhodobého 
příjmu vit. B12 pouze rostlinnou stravou. U H4 bych si netroufala hodnotit znalosti respondentů o 
prospěšnosti tzv.“zdravých tuků“ ze zvolených otázek. 
  
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle a prokázala schopnost písemně formulovat výsledky samostatné práce. 
 



Formulace závěru: 
Závěry formulovala jasně, s některými z nich však nesouhlasím. 
 
Přílohy 
Dotazník, žádost  
 
Formální zpracování práce: 
Odpovídá, rozsahem splňuje požadovaný počet stran. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Celkově je stylistická úroveň přiměřená. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Pro zlepšení přehlednosti by vyhodnocení dotazníku prospěla jednotná úprava (u otázek 1-5 není 
v záhlaví uvedena otázka z dotazníku, taktéž u otázky č. 12-18). Některé grafy zjišťují duplicitně stejné 
informace např. graf č. 9 a 10. Číslování grafů začíná nelogicky od č. 4. V některých grafech chybí 
popisek (21-NE, 14- Jedí červené maso) 
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka v teoretické části poměrně přehledně zpracovala část věnující se základním živinám, 
alternativní výživě a funkčním potravinám. Část týkající se doporučením v oblasti racionální výživy 
bych očekávala, že bude zpracována podrobněji.  

V empirické části se pokusila zjistit základní vědomosti 50 respondentů o alternativní a 
vědecké dietologii a funkčních potravinách. Získané údaje vyhodnotila formou grafů a slovního 
hodnocení. Zejména znalosti o funkčních potravinách vyhodnotila autorka jako nedostatečné. 
Obsahovou správnost práce snižují některé chybně či nepřesně formulované informace. Jediným 
výstupem je diskuze a závěr práce, v nichž se autorka zamýšlí nad nutností zlepšení informovanosti. 
Bylo by vhodné zařadit v přílohách např. edukační materiál zpracovaný autorkou. 
 
 
 
 
 
Práce odpovídá / neodpovídá 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. Limitující AMK v sóje? 
2. Komentář k odstav. Bílkoviny v kap. 5.1: „…sójová bílkovina je stejné kvality jako 

živočišná“. 
3. Jak vysvětlíte větu z vaší diskuze „…vyváženým a pravidelným příjmem rostlinných bílkovin 

nejsou (vegetariáni) ani ohroženi nedostatkem vit. B12.“  Uveďte tedy rostlinné zdroje vit. B12. 
 
 
 
 
V Praze dne 25.5.2014      Mgr. Lenka Vysoká 
        Oponent posudku 


