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Oponent bakalářské práce:  Mgr. Iva Duksová 

Název bakalářské práce: Význam nutriční péče u poruch příjmu potravy 

 

Rozsah práce: 30 stran celkem, některé strany obsahují pouze několik řádku textu 

(str. 15, 24) 

Volba tématu:   aktuální pro danou oblast   

Cíl práce a jeho naplnění: vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn , stěžejní kapitola práce 

týkající se významu nutriční terapie je pouze podkapitolou v rozsahu 

7 řádku (str. 22), autorka dospěla pouze k obecným závěrům  

Struktura práce: teoretická a praktická část nejsou navzájem vyvážené, v teoretické 

části je věnováno málo prostoru nutriční terapii, praktická část 

postrádá jakékoliv atributy výzkumu (kazuistika, analýza dokumentu, 

případová studie...) 

Práce s literaturou: slabá, použity zastaralé prameny, citace nejsou uvedeny dle platné 

normy ČSN ISO 690 (str. 6, 14, 18, 25, 31)       

Úroveň formálního zpracování:  

chybné číslování stran (str. 1 – úvod), nejednotné členění  

do odstavců, nejednotná grafika, chybí edukační materiál  

o stravování (jídelníčky)   

Přínosy a uplatnění bakalářské práce:  

vlastní názor chybí, autorka nedokázala využít poznatky  

z praxe při psaní práce, práci nelze využít ani v praxi ani při výuce 

Jazyková stránka: autorka používá termíny obecné češtiny, práce obsahuje také častá 

stylistická pochybění  

 



 

Přístup autora:  autorka konzultovala nad rámec, nicméně doporučeními se neřídila  

a připomínky k textu zpracovala pouze v malé míře 

 

Práce splňuje základní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. 

 

 

Navrhovaná klasifikace:  1. výborně 

    2. velmi dobře 

    3. dobře 

    4. nevyhověl 

Otázky k ústní obhajobě:  

- Jaký je dle vašeho názoru význam nutriční péče u léčby mentální bulimie? 

- Jaká je role nutričního terapeuta v rámci poměrně nové terapeutické metody  

MultiFamily Therapy? 
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