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1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Práce je součástí většího výzkumného šetření a zabývá se problematikou přípravy náhradní mléčné stravy pro 
novorozence a kojence v mimopražských nemocnicích. Vzhledem k rušení mléčných kuchyní v nemocnicích a 
nedostupnosti jednotných doporučení ohledně této problematiky se jedná o téma velmi aktuální.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

4

Studentka pracovala s 33 prameny převážně české literatury. Součástí práce je seznam použité literatury,
v textu jsou odkazy na literaturu. V seznamu literatury se objevují drobné chyby.
Studentka měla zájem o problematiku a pracovala samostatně. Pravidelně se účastnila konzultací a přicházela 
na ně připravená. Z práce je zřejmé, že dané problematice porozuměla a dobře se v ní orientuje.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
4

Studentka vypracovala po odborné stránce velmi kvalitní práci. 
Práce se skládá z části teoretické a praktické. 
V teoretické části se nejprve zabývá složkami výživy, následuje kapitola týkající se umělé mléčné výživy (dělení, 
příprava). Dále zpracovává problematiku výživy během prvního roku života.
V praktické části studentka provedla výzkumné šetření v 5 mimopražských nemocnicích, jehož cílem bylo 
zmapovat, jak se připravuje náhradní mléčná výživa v nemocnicích. Výzkumný soubor tvoří celkem 5 náhodně 
vybraných oddělení z pěti nemocnic. Studentka si stanovila 3 výzkumné otázky, pro které získala údaje pomocí 
dotazníku, rozhovoru s pracovníky oddělení a pozorováním. Průběh průzkumu pěkně popsala. Výsledky jsou 
interpretovány dle jednotlivých výzkumných otázek. K nim jsou přiřazeny jednotlivé otázky z dotazníku a 
přehledně zpracovány – a to slovně i pomocí koláčových grafů. Slovní hodnocení je podrobné a při tom 
přehledné a srozumitelné. Výsledky z každého okruhu jsou shrnuty v závěru. V diskuzi je komentován průběh 
průzkumu a hlavní výsledky práce, které jsou srovnávány s českými i zahraničními zdroji. 
Na práci velmi oceňuji, že studentka samostatně našla vhodná pracoviště, zorganizovala a uskutečnila
výzkumné šetření na jednotlivých pracovištích a získaná data pěkně zpracovala.

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

3



Práce je po formální stránce velmi pěkná. Jazyková i stylistická úroveň je dobrá. Občas se vyskytují drobné 
chyby a překlepy (např. s. 9 Složky Výživy, s. 68 Konopáskoová). Na str. 49 je pravděpodobně nedokončená 
věta (Pokud je strava připravena předem, zařízení kojeneckou výživu???).
Část teoretická i praktická jsou svým rozsahem vyrovnané. Práce je vhodně doplněna přílohou, tabulkami a 
grafy.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Uvádíte, že připravená kojenecká strava má být pro pozdější použití 
zchlazena do 30 min. V zařízení D chladí mléko pomocí vzduchu. O jaké 
chlazení se jedná? Opravdu dochází ke zchlazení do 30 min? Metody
chlazení na ostatních odděleních jsou dostačující?
Jaké vidíte zásadní problémy při přípravě kojenecké mléčné stravy 
v nemocnicích?
Co Vás v nemocnicích ohledně přípravy kojenecké stravy nejvíce 
překvapilo?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


	

