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Posudek 

 

 
Celkové hodnocení práce 

 

     Autorka si zvolila pro bakalářskou práci zajímavé téma, které je velice opomíjeno. Správné 

stravování ve směnném provozu je náročné a studentka v závěru práce navrhuje řešení a edukační 

materiál pro personál, týkající se racionálního stravování během denních a nočních směn,  

což je využitelné pro praxi.  

    Struktura práce odpovídá požadavkům zpracování bakalářské práce.  Je logicky členěná a poskytuje 

v teoretické části ucelený přehled o racionálním stravování a také upozorňuje na negativní a pozitivní 

vlivy na životní styl. Nutriční problematice a pojmům rozumí. 

    V empirické části jsou správně formulované cíle a hypotézy, avšak hypotézy nejsou uvedeny za cíli 

empirické části. Hypotézy jsou v diskuzi potvrzeny nebo vyvráceny. Autorka zvolila kvantitativní 

výzkum s dotazníkovým šetřením s dostatečným počtem respondentů. Někde jsou uvedeny sestry jako 

respondentky, místo zdravotnických pracovníků, do výzkumného souboru byli zahrnuti i sanitáři  

a zdravotničtí asistenti. Vyhodnocení pomocí grafů a tabulek je přehledné, není uveden počet 



respondentů u jednotlivých procent. V diskuzi nechybí rozvaha nad jednotlivými výsledky  

a porovnání s dostupnou literaturou. 

     Abstrakt a klíčová slova dostatečně vystihují obsah práce. 

     Seznam použité literatury obsahuje přes 40 položek včetně internetových zdrojů, zahraniční 

literatury a zákonných norem. Studentka převážně pracovala s aktuálními zdroji, ale cituje i tituly starší.  

Ne vždy jsou tituly správně citovány. Bakalářská práce obsahuje gramatické chyby a slovenské výrazy.  

Některé kapitoly nejsou zarovnané do bloku. Na kontrolu celé práce jsem studentku během konzultací 

upozorňovala. 
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