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Posudek 
 
Volba tématu 

Autorka zvolila stále aktuální téma skloubení náročného směnného provozu ve 
zdravotnických zařízeních a stravovacího a pitného režimu nelékařských zdravotnických 
pracovníků. Přístup autorky k zadanému tématu, srovnání stravování ve dvou zdravotnických 
zařízeních v ČR a SR, i postup zvolený k řešení práce, tedy kvantitativní výzkum, byl 
adekvátní. V naší literatuře není mnoho prací, které se tímto tématem zabývají. Výzkumu 
navíc někdy brání samotní představitelé zdravotnických zařízení.  
 
 
Teoretická část 

Struktura práce je zvolena vhodně. Pokud mohu posoudit, nic podstatného nechybí, 
kapitoly jsou členěny podle logického klíče (od obecného ke konkrétnímu). Autorka se 
nejprve zaměřila na racionální výživu obecně, dále zpracovala zásady stravování při denních 
a nočních směnách a aspekty výživy v profesi sestry.  
 

Abstrakt a klíčová slova nemohu posoudit, neboť jsem je neměla k dispozici.  
 

Autorka čerpala z odborných článků a monografii českých i zahraničních autorů. Pro 
zpracování diskutovaného tématu byla vybrána převážně adekvátní odborná literatura. 
Některé zdroje však nejsou zcela aktuální (např. Grofová, 2007, Kebza, 2003). Teoretické 
kapitoly obsahují velký počet citátů.  

V případě posuzování správnosti a úplnosti citací použitých zdrojů se domnívám, že 
jde o citační nekázeň autorky. U některých citovaných autorů není uvedený rok v závorce, 
např. na s. 2, 3, 4, 6, 16. U některých naopak rok zcela chybí, např. na s. 6. Společnost pro 
výživu není citována vůbec. Na s. 7. je uvedena Grofová (2009), ale v seznamu literatury je 
rok 2007. (Domnívám se, že může jít o překlep). Autorka použila zdroj tzv. z druhé ruky i 
tam, kde jsou dostupné primární zdroje, např. bakalářská práce Jančové, 2011, ze které 
uvádí citát původně z Cepac: Chemie a analýza potravin. [online], [cit. 21. 11. 2010]. 
Dostupné na www: http://www.utb.cepac.cz/Screens/Default.aspx. Argumentuje tvrzením 
Vostřelové (2012) a srovnává jej s tvrzením Dostálové (2012), což je dosti troufalé, neboť 
nejde o původní myšlenky Vostřelové (2012), nýbrž Trachtové a kol., (2008), ze které cituje. 
Dále uvádí citát z bakalářské práce Mynářové (2009, s. 12–13), o kterém se domnívám, že 
nejde o původní myšlenky zmiňované Mynářové, ale o autorství Pánka, Pokorného, 
Dostálové, 2002 a Čermáka a kol., 2002. Nelze citovat časopis Florence, nýbrž konkrétní 

http://www.utb.cepac.cz/Screens/Default.aspx


článek (s. 8, 11). Na s. 9 je popsaný výzkum, provedený ve Velké Británii v roce 2010, ale 
autorka neuvedla zdroj. Měla být citována studie Mádlové (2010), nikoli Adámková (2008), 
která o tomto výzkumu, provedeném v roce 1999, referovala. Ani zde není důvod necitovat 
primární pramen. Není přesně citována Machálková a kol. (2012) na s. 14 a 15, zde pouze 
Machálková či Machálková et al. Friedman (2014) uvádí v článku, nikoli v publikaci, že to co 
jíme, ovlivňuje náš pracovní výkon. Citát použitý od slovenského autora Krempaského, 
(2013) měl být uveden v originále, předpokládám, že autor nepsal v českém jazyce. Překlep 
v příjmení citované autorky Herdové (2010) na s. 17.  
 

Autorka hodnotila, srovnávala a posuzovala použité prameny, shrnula názory autorů. 
Pozitivní je i to, že uvedla výzkumné práce. Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti 
s výživou zaměstnanců jsou zmiňovány pouze v souvislosti s českou legislativou, ač autorka 
zkoumá daný problém i na Slovensku. 

 
V obsahu nejsou zarovnány stránky. Nebylo nutné rozdělovat text na „teoretickou“ a 

praktickou část“. Objevují se typografické, pravopisné a stylistické chyby, překlepy např. s. 1, 
6, 8, 13, 14, 16, 18. Občas je použit výraz, jakýsi „čechoslovakismus“, ani slovensky ani 
česky, např. na s. 10 „kuřákmi a nekuřákmi“, „nevyhnutné“, „souvis“, „následovné“. Používá 
dvě stejná slova v jedné větě (např. s. 9 sestry/sestra, s. 12 „kofeinu/kofeinu“). Nesprávně 
jsou užity spojovníky a pomlčky, chybně psaná procenta prakticky v celém textu. Značky 
jednotek se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou. Nejsou odděleny mezerou, 
pokud číslo a jednotka vystupují v pozici přídavného jména. Na každé straně textu 
bakalářské práce je nějaká chyba.  
 
  
Empirická část 
 Domnívám se, že cíle tzv. teoretické části mohly být uvedeny spíše v úvodu na 
začátku teoretických kapitol. Hlavní cíl měl být uveden dříve než hypotézy. Kvantitativní 
přístup byl vzhledem ke zkoumanému tématu zvolen vhodně. V popisu výzkumného souboru 
není uvedeno, z jakých oddělení byly respondenti vybráni a složení zdravotníků. Je to sice 
uvedeno dále v textu, ale sem to obsahově patřilo. Není mi jasný náhodný výběr souboru, 
když základní populaci tvořili všichni zaměstnanci ve sledovaných nemocnicích a výzkumný 
vzorek nakonec tvořili sestry, zdravotničtí asistenti a sanitáři pouze z chirurgických a 
neurochirurgických pracovišť. Mezi metodami je uvedena literární metoda pro zpracování 
teoretických východisek, což si myslím, že je chyba, a že autorka možná měla na mysli 
rešerši či analýzu dokumentů. Ke sběru dat byl použit dotazník vlastní konstrukce. Rozdělení 
výzkumného vzorku podle věku na ty, kterým je do 30 let, a ty, kterým je 30–50 let mohlo 
možná způsobit problém při vyhodnocování, neboť ti, co je jim 30 let by pak mohli být 
zařazeni do obou skupin. Autorka popsala zkoumaný jev včetně statistik výskytu (relativní 
četnosti).  
 
 Diskuse k provedenému šetření je obsáhlá, ale bohužel obsahuje chyby, které byly 
uvedeny již v popisu teoretické části. Vyskytují se „slovakismy“ (k skoré ranní hodině). I zde 
je patrná určitá citační nekázeň, např. autorky se jmenují Machačová (2010), Mikšová (2006) 
U Margolis chybí rok. Chybné psaní procent, pomlček, spojovníků. Výzkum odhalil některé 
fenomény, nad kterými je dobré se zamyslet. Zaujal mě průměrný počet vykouřených cigaret 
u sledovaného vzorku a délka přestávky cca 50 minut z pracovní doby.  
 

V závěru jsou shrnuty výsledky a naznačena opatření, která autorka uváděla již 
v diskusi. I zde jsou ovšem chyby, text není zarovnán do bloku. Autorka se zde dopouští 
nepřesnosti, když uvádí, že globálně zjistila, jaké jsou stravovací návyky v ČR a SR. Zjištěné 
výsledky nelze zobecnit, neboť výzkumný vzorek tvořilo 100 respondentů ze dvou nemocnic. 
Nejde o reprezentativní vzorek. Nicméně určité tendence jsou zde naznačeny a mohou 
nasměrovat další rozsáhlejší výzkum.  

 



Zkoumané téma je rozhodně zajímavé a výsledky užitečné pro praxi.   
 

Seznam použité literatury 
 Vykazuje značnou řadu chyb včetně typografických. Některé prameny nejsou 
citovány podle normy ISO 690. Některé prameny zde chybí a jsou uvedeny pouze v textu 
bakalářské práce. Autoři Cajthamlová, pramen Food Today (2012), Grofová (2009), 
Jurásková (2013), Kasper, (2009), Starnovská (2011), Svačina (2010), Trachtová, (2008) 
v seznamu chybí. U některých jsou chybně uvedeny roky (Gučková, (2007), Komačeková, 
(2009)). Byly citovány i 10 let staré zdroje.  
 
Přílohy  

Přílohy nemohu hodnotit, neboť nebyly součástí textu, který jsem měla k dispozici.  
 
 
Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 
závěrečných prací (Opatření děkana č. 10/2010): Je v souladu s pokyny 1. LF UK v Praze 
pro psaní bakalářských prací. Elektronická verze neobsahuje abstrakt, klíčová slova a 
přílohy. V ostatních parametrech předkládaná práce normy a předpisy kladené na 
bakalářskou práci splňuje. 
 

Stylistická a gramatická úroveň byla popsána výše.  
 

Členění práce je přehledné, avšak kapitola 3 měla být uvedena na nové straně. Grafy 
mají uspokojivý design.  
 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Autorka zvolila aktuální téma skloubení náročného směnného provozu ve 
zdravotnických zařízeních a stravovacího a pitného režimu nelékařských zdravotnických 
pracovníků. Přístup autorky k zadanému tématu, srovnání stravování ve dvou zdravotnických 
zařízeních v ČR a SR, i postup zvolený k řešení práce, tedy kvantitativní výzkum, byl 
adekvátní. Hodnotila, srovnávala a posuzovala použité prameny, shrnula názory autorů. 
Některé nepřesnosti shledávám v popisu zkoumaného problému a uvádím je podrobněji 
v komentáři k tzv. praktické části. Diskuse k provedenému šetření je obsáhlá. Zaujal mě 
jeden z výsledků, a sice průměrný počet vykouřených cigaret u sledovaného vzorku a délka 
přestávky cca 50 minut z pracovní doby. V závěru jsou shrnuty výsledky a navržená 
opatření. Zkoumané téma je zajímavé a výsledky užitečné pro praxi a management 
zdravotnických zařízení. Bakalářská práce vykazuje značné množství pravopisných, 
typografických a stylistických chyb.  

 
  

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
 
 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
 



 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

 
1.  Liší se povinnosti zaměstnavatele ve Slovenské republice v souvislosti s výživou  
     zaměstnanců? 
 
 
V Praze dne, 23. 5. 2017  
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


