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Význam práce: 

Studentka zvolila velmi zajímavou a dosud zcela opomíjenou oblast mýtů ve vnímání 

dietních opatření, se zhodnocením vlivu marketingových  aktivit.   Jako velmi vhodná pro 

takové zhodnocení se jeví dieta bezlepková, aktuálně velmi populární pro laickou veřejnost. 

Zásadní  význam práce vidím v hodnocení vlivu mýtů na ovlivnění chování populace a v 

upozornění na manipulovatelnost populace mýty vhodně prezentovanými marketingovou 

aktivitou.    

Obsah práce: 

Práce má 64 stran a dvě přílohy.  

Teoretická část vymezuje parametry onemocnění vyvolaných lepkem ve stravě, s 

podrobnějším rozborem celiakie jako nejčastějšího z těchto onemocnění. Navazuje popisem 

bezlepkové diety jako kauzálního léčebného postupu. Konkretizuje bezlepkovou dietu jako 

módní trend  a dále se zabývá specifikací mýtů v dietologii, jejich použitím v reklamě a 

marketingu a konkretizuje mýty o bezlepkové dietě.  

Empirický základ je dobře popsán a v práci diskutován. Hlavním cílem praktické části 

bakalářské práce bylo vyhodnotit znalosti a zkušenosti lidí s bezlepkovou dietou a poukázat 

na módnost této diety u zdravé populace. Ověřit, zda za tímto trendem stojí marketing 

postavený na mýtech o této dietě, nebo do jaké míry jsou jím lidé ovlivnitelní.   

Autorka si stanovila 3 hypotézy a 3 výzkumné otázky: 

H1: Z bezlepkové diety se stal módní trend současné doby. 

H2: Módnost této diety je opřena o mnoho mýtů. 
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H3: Tento trend byl významně podpořen marketingem stojícím na mýtech o bezlepkové 

dietě. 

Všechny tři hypotézy byly potvrzeny. 

O1: Jaká je znalost bezlepkové diety a ochota lidí ji vyzkoušet? 

O2: Do jaké míry se lidé nechají ovlivnit mýty o bezlepkové dietě? 

O3: Jakou roli v tom hraje marketing/reklama? Přesvědčí je pro držení BLD? 

Použité metody    

Autorka využila anonymní dotazníkové šetření, s konečným počtem 77 hodnocených 

dotazníků, kvalitativní průzkum formou individuálních a skupinových rozhovorů s 15 

respondenty (9 a 2x3). Všechny použité metody a postupy jsou podrobně popsány a 

odpovídají současné vědecké praxi.  

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků  

Výsledky jsou srozumitelně prezentovány a jeví se jako správné. Interpretace výsledků jsou 

přiměřené.  

Úprava práce: 

Formální a grafická úprava práce je zcela vyhovující, jazyková zřejmě neprošla finální 

korekturou. 

Otázka k obhajobě: 

Považujete za reálné využití marketingových aktivit k odstranění mýtů v dietologii?  

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

Doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně (A).   
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