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Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Zabývá se
vlivem dlouhodobých dietetických omezení na životní styl
vysokoškolských studentů. 
Studentka uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické
části práce, která zahrnuje kvalitativní výzkumné šetření pomocí
semistrukturovaného interview s cílem zjistit míru limitování života
vysokoškoláků potravinovými alergiemi/ intolerancemi.  
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích.
Charakterizovala konkrétní vliv na životní styl studentů VŠ,
výsledky reflektovala vzhledem ke specifickým potřebám
vysokoškoláků. 
Specifikovala výsledky výzkumného šetření u žen a mužů. Pokusila
se formulovat konkrétní opatření, která by bylo vhodné uplatnit na
školách, kde se vzdělávají žáci se zdravotním znevýhodněním typu
dietetického omezení (běžný režim školy, škola v přírodě,
mimoškolní aktivity apod.). Formulovala doporučení pro studium a
osobní život respondenta. Popsala, v čem se odlišuje od doporučení
pro většinovou populaci pracujících osob stejného věku.
Diskuze byla zaměřena na výzkumnou část práce, na návrh
doporučení a jeho využití v praxi. 
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Studentka odpověděla na dotazy věcně, bakalářskou práci obhájila.
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