
UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce oboru Nutriční terapeut 
 

Název bakalářské práce:   Problematika konzumace energetických nápojů v adolescenci  
Autor práce:   Milada Leitnerová 
Vedoucí práce: prof. MUDr. Štěpán Svačina  

Oponent práce:  MUDr. Peter Szitanyi, Ph.D.  

Akademický rok: 2016/2017   

  
 

Posudek 
 
Volba tématu 
Téma je velmi aktuální.  Existuje poměrně málo zdravotnické a epidemiologické litertury  
kolem energetických nápojů a práce  je proto velmi přínosná. 
Studentka  vypracovala a využila k tomuto účelu samostatně navržené dotaztníky. 
Zpracovala je originálním způsobem. 
 
Teoretická část 
Teoretická část je logicky členěná a věcná. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu, 
anglická verse je adekvátní. Práce s literárními zdroji  je kvalifikovaná. 
Úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá. Téma je odborně   náročné  studentka 

prokázala  vynikající znalosti.  

 
Výzkumná část 
Formulace výzkumných hypotéz je původní. 
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na analýze dat 
dotazníkového šetření. Velikost souboru je dostatečná a návratnost dotazníků obvyklá.  
Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
Cíle  byly splněny a  na hypotézy bylo odpověděno. 

Diskuse je široká a více než dostatečná. 

Formulace závěru: Závěry jsou formulován logicky a přehledně  s ohledem na hypotézy. 
  
Vlastní přínos k řešené problematice:  Práce zjistila v alarmující  příjem energetických nápojů 
u mladé generace a  navrhla  opatření k nápravě vysokého příjmu energetických nápojů u 
adloescentů. 
 
Přílohy  
Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). 
 



 
Celkové hodnocení práce  
Autorka si za téma své práce zvolila velice zajímavou a aktuální problematiku. Výsledky jsou 
proto velmi originální a pro praxi přínosné.  
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce jsme vyjasnili při přípravě práce  a již další 
nemám. 
 
V Praze dne  29.5.2017 
 
Podpis  
 
 


