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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma bakalářské práce hodnotím jako velmi aktuální, střední obtížnosti, originalitu vlastního 
tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Výborně vypracovaná literární rešerše. Velmi kladně hodnotím výběr a množství odborných 
literárních zdrojů (Web of Science), zvláště v tomto případě, jelikož odborné zdroje v češtině 
věnující se superpotravinám prakticky neexistují. 

Použité zdroje jsou správně citovány.  

Jazykovou výbavu a způsob vyjadřování autora pro požadavky diplomové práce hodnotím 
jako velmi zdařilé. 

Bylo by zřejmě vhodné zařadit do textu v úvodu o každé vybrané superpotravině obrázek. 
Latinské názvy rostlin se píší kurzívou.  

Jak literatura popisuje, jsou vybrané superpotraviny možnými potravními zdroji nutričně 
hodnotných látek pro organismus. Udávané hodnoty jsou vztaženy na 100 g potraviny, jak je 
obvyklé. Nikde jsem nezaznamenala – ani v teoretické části, ani v praktické části - úvahu o 
tom, zda jsou skutečně, např. chia semínka, dobrým zdrojem vápníku, protože kolik jsme 
schopni vybrané superpotraviny najednou zkonzumovat? 100 g? A jaká je využitelnost? 
Obecně vzato, jsou např. vápník, železo a i bílkoviny z rostlinných zdrojů velmi špatně 
využitelné. 

 



Praktická část 

Tato část je zpracována formou výzkumu s vyhodnocením dotazníkového šetření. Formulace 
hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Všechny odpovědi na otázky dotazníku jsou velmi 
podrobně vyhodnoceny včetně přehledných tabulek, grafů a slovního komentáře. V závěru 
oceňuji velmi podrobnou diskusi s vyhodnocením hypotéz. Stanovené cíle práce byly 
splněny. 

K respondentům – jak uvádí autor práce – měli by to být odborníci v oblasti výživy. 
Předpokládám, že těmito odborníky autor myslí nutriční terapeuty, nutriční specialisty a 
lékaře dietology. Proto mě překvapuje, že se neobrátil na databázi cca 250 ti člennou – 
nutričních terapeutů, kteří jsou členy Sekce nutričních terapeutů (SNT) České asociace 
sester (ČAS). SNT má dále kontakty na dalších cca 1000 nutričních terapeutů, kteří nejsou 
členy SNT. Dále předpokládám, že dotazníky mohla vyplnit řada výživových poradců, kteří 
mohli mít přístup na facebookové stránky Sekce výživy a nutriční péče, která sdružuje jen 
cca 50 nutričních terapeutů. 

Závěr práce je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

Hlavní přínos práce vidím v získání informací o vybraných potravinách nového typu. 

 

Přílohy  

Přílohou je dotazník. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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