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Práce je v rozsahu 82 stran (56 tabulek, 29 grafů), 21 stran literární rešerše, 41 stran vlastní práce, 3 

strany citací – 30/6 není starších než 5 let (tj. pouze 20%), u jedné není uveden rok publikace, 13 

stran příloh. 

Formální připomínky: 

Str. 1: předškolní období je charakterizováno zásadními změnami – dochází k růstu, vývoji jemné a 

hrubé motoriky – tato charakteristika není specifická jen pro toto období, z tohoto aspektu se jeví 

jako zásadnější období kojenecké charakterizované většími změnami ve všech zmiňovaných 

oblastech včetně tzv. “metabolického programování“ vlivem výživy a tam také dochází k založení 

základních návyků, které v mnoha případech již lze jen velmi obtížně modifikovat ve věku 

předškolním a mnohdy již dítě „trackuje“ ve vyšších váhových percentilech s malou nadějí na změnu. 

Str. 5: Výživová pyramida – ad e) 2 – 3 porce volního tuku 

Str. 20: Řízené pohybové aktivity – při preskripci pohybové aktivity – považuji za vhodnější použití 

výrazu doporučování (výraz preskripce se mi zdá stejně perverzní jako činnost citovaného autora, 

který je akreditačním komisařem Spojené akreditační komise) 

Praktická část: 

Studentka pracuje o odpověďmi od 67 rodičů (návratnost dotazníků 29%) 

Str. 27: Dodržování speciálního dietního režimu – pozoruhodný je výsledek, ze kterého vyplývá, že 

pouze 7,1% rodičů uvádí bezpodmínečné dodržování tohoto režimu. 

Str. 30: Zajímáte se o zdravé stravování – pozoruhodné je tvrzení rodičů, že 49,3%, tj. prakticky 

polovina se o něj nezajímá. 

Závěry: 

1. hypotéza – 5 porcí jídle u předškolního dítěte – nepotvrzena 

2. hypotéza – nejčastěji je vynechávána dopolední svačina – potvrzena 

3. hypotéza – dostatek bílkovin  z masa a mléka, vysoké množství sacharidů při konzumaci 

softdrinků,  vysoké množství tuku – mléko dostatečně, maso spíše drůbeží, chybí ryby, 

potvrzena konzumace vysokého množství jednoduchých cukrů, nadměrné množství tuků 

spíše cestou  konzumace čokoládových a mléčných produktů 

4. hypotéza – dostatečné množství ovoce a zeleniny – nepotvrzeno 

5. hypotéza – pohyb a zájem rodičů – nepotvrzeno 

6. hypotéza – denní pohybová aktivita - potvrzeno 

7. hypotéza – formy pohybu: hra – potvrzeno 

8. hypotéza – viz. strana 27 – speciální dietní režim není dodržován 



9. hypotéza – nedodržování zásad racionálního stravování rodiči - potvrzeno 

Závěr:  Rešeršní část práce je zpracována v souladu se stávajícím pohledem na referovanou 

problematiku. Praktická část potvrzuje na malém vzorku populace předškolních dětí fakt, že výživa i 

pohybová aktivita děti v tomto věkovém období nejsou optimální. Práce splňuje předpoklady 

k obhájení bakalářského titulu a hodnotím ji jako výbornou. 
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