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Posudek 
 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní. 
 
Aktuálnost tématu: Téma hodnotím jako velice aktuální. Mléko a mléčné výrobky mají ve 
výživě člověka významné postavení. Řada spotřebitelů je konzumuje v nedostatečné míře, 
zčásti díky nedostatečným znalostem o jejich významu ve výživě, zčásti vlivem zavádějících 
informací, které od jejich konzumace odrazují. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní a zasahuje do několika oborů - 
potravinářství, včetně legislativy, výživy a sociologie. Obtížnost tématu hodnotím jako 
středně obtížnou. 
 
Originalita výběru tématu: Výběr tématu není originální, ale vhodný a velice užitečný, takže 
celkově ho hodnotím kladně. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka na 36 stranách věnuje mléku a mléčným výrobkům z různých 
pohledů - vlivu na lidské zdraví, chemického složení, technologie jejich výroby a legislativy, 
zejména údajů na obalech potravin. Pozornost je věnována i historii konzumace mléka a 
mýtům, které se v současné době šíří především v mediích a mají negativní vliv na jejich 
spotřebu. Stručně jsou popsána i mléka jiných živočišných druhů. 
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  Abstrakt stejně jako klíčová slova obecně 
vystihují obsah práce.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka čerpá z monografií českých autorů a internetových zdrojů. Zahraničních pramenů, 
včetně internetu je citováno velice málo.  
 



Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Autorka cituje většinou správně. Neběžné jsou 
citace typu: Česko. (1997). Zákon č. 110/1997 Sb. ze dne 24. dubna 1997 o potravinách...... 
- Česko (1997) se neuvádí. U citací vyhlášek a zákonů by mělo být dále uvedeno .... v 
platném znění nebo ve znění platných předpisů (novel), protože většina citovaných předpisů 
byla několikrát novelizována. Citace předpisů by měla být jednotná - někde je vyhláška 
77/2003 Sb., jinde vyhláška č. 77/2003 Sb. 
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Autorka využívá 
odborný jazyk většinou správně a vhodně. Formulace jsou srozumitelné. 
 

Úroveň jazykového zpracování: Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 

požadavky bakalářské práce dostatečné.  

Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma je odborně náročné - k jeho řešení jsou třeba  
znalosti z více oborů 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce:  Formulace výzkumné otázky a cílů práce je 
srozumitelná 
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru a analýze dat - 
legislativních a sociologických. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použité metody řešení byly 
vzhledem k cílům práce zvoleny vhodně.  
 

Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor potravinářských výrobků pro 

hodnocení značení na obalech byl poměrně velký a dostačující. Naproti tomu soubor použitý 

v dotazníkovém průzkumu byl velmi malý (50 respondentů) a nebyly v něm rovnoměrně 

zastoupeny všechny populační a další skupiny (podle pohlaví, místa bydliště, vzdělání aj.)   

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Získané výsledky jsou 
přínosné, hlavně z hlediska obalů. Výsledky z dotazníkového průzkumu jsou vzhledem k 
výše uvedeným skutečnostem pouze orientační 
 
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse je dostatečná 

 

Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 

Formulace závěru: Závěr je formulován logicky 
 
Vlastní přínos k řešené problematice: Jako pozitivní vnímám sestavení obrazového atlasu 
mlék a mléčných výrobků. 
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Hlavním přínosem práce je rozšíření povědomí o vnímání mléka a mléčných výrobků 
spotřebiteli.  
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 



Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: K práci je přiložena fotografická 
dokumentace v kvalitě vhodné pro bakalářskou práci. 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní 
diplomových prací by měl být abstrakt uveden až za obsahem práce. V ostatních 
parametrech předkládaná práce normy a předpisy kladené na závěrečnou bakalářskou práci 
splňuje. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň je na vysoké úrovni, práce je psána 
bez překlepů.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy mají uspokojivý design.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila aktuální problematiku, kterou zpracovala na dobré 
odborné úrovni. Bakalářská práce obsahuje velké množství informací, jak přejatých z 
literatury, tak získaných vlastním výzkumem. Některé výsledky mají praktické využití, hlavně 
v tom, jak zaměřit edukaci spotřebitelů. Bohužel soubor v dotazníkovém průzkumu byl velmi 
malý a nepředstavoval reprezentativní vzorek populace, ale zpracovat větší soubor by bylo 
nad rámec této práce. Přes uvedené nedostatky má práce význam i pro praxi. 
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

 
1. Proč je laktosa (str. 1) zařazena mezi nejdůležitější složky mléka? 
2. Proč je na straně 2, v druhém odstavci uvedeno chemicky ošetřeným mlékem, když se 
mléko ošetřuje pouze tepelně? 
3. Z jakého důvodu je označeno kozí mléko za mléko s nízkou energetickou hodnotou? 
(str.12). 
4. Latinské názvy mikroorganizmů se píší kurzívou (kapitola 5). 
5. Údaje o výživové hodnotě (tabulka nutričních hodnot) se bude muset povinně uvádět 
na obalech až od prosince 2016, takže dnes chybějící údaje nejsou porušením 
legislativy. 

 
 
V Praze dne 27. 5. 2016 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


