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1. CÍLE A HYPOTÉZY 
Cílem práce bylo vymezit pojem dieta a nastínit principy racionálního stravování, stejně jako přiblížit 
základní pojmy vztahující se k dietetice (BMI, bazální metabolismus, obezita, podvýživa atd.). Cíle 
práce byly splněny. 
 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ A FORMÁLNÍ ÚPRAVA  
Práce je rešeršního až úvahového charakteru a obsahuje všechny předepsané náležitosti. Je 
doplněna dvěma přílohami (stravovací doporučení a vliv nedostatku vitaminů na lidský organismus) a 
vznikla na základě excerpace 42 česky a anglicky psaných prací. Teze je psána příjemným, čtivým 
jazykem s minimem překlepů a chyb a je úhledně formátována. 
 
 
3. KOMENTÁŘ VEDOUCÍ  
Bakalářská práce Báry Křížkové se pro mne stala výpravou do dosud nenavštívené země: poprvé se 
teze vzniklá pod mým vedením nevěnovala bezobratlým, ale člověku – a hned palčivému problému 
ženské tělesné váhy. Na vedení práce jsem však nebyla sama, protože Bára využila možnosti 
nabízené KBES a krom interního školitele s žádostí o pomoc oslovila externí konzultantku Mgr. Kamilu 
Jertmanovou. Já tedy dozírala především na formální stránku věci a měla možnost sledovat, jak se 
první verze textů, stylizací podobné spíše lifestylové příručce či knížce o hubnutí, proměňují do 
tradičnější podoby bakalářské práce. Bára byla navíc díky dvojímu „školitelkování“ vystavena 
dvojnásobnému tlaku na doplnění, protože nakonec jsem ani já neodolala a začala na studentku 
naléhat, aby začlenila to a ono… V průběhu sepisování mě nepříjemně překvapilo, že téma diet se už 
tak posunulo od vědeckého problému do roviny populární až bulvární, že je velmi složité (ne-li 
nemožné) nalézt původní vědecké studie nemonografického typu volně přístupné a jednoduše 
dostupné čtenářům. 
Autorka práce v průběhu psaní projevila značné zaujetí tématem a rovněž nebývale emotivní přístup. 
Výsledkem je proto čtivé pojednání, které na rozdíl od většiny bakalářských prací nezachovává 
odosobněný odstup a čistě vědecké nazírání, ale je živým textem propojujícím lidské fyzično 
s psychikou. Několik zmiňovaných fenoménů (především užívání sladkostí coby odměny) jsem navíc 
v průběhu čtení raných verzí práce objevila sama u sebe a osobně ověřila, jak těžké může být proti 
takovým drobným návykům bojovat. Obdivuji proto autorku, že tezi dokončila bez výrazné změny své 
hmotnosti směrem k nižším hodnotám a práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
4. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 
Práci doporučuji k obhajobě 
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