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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma, které autorka zvolila, je velmi aktuální, současně se v něm stále vyskytuje mnoho 
nesprávných až mýtických názorů na výživu. Kombinace výživy s přiměřenou pohybovou 
aktivitou v období těhotenství není běžně prezentována.    

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně.   

 

Teoretická část 

V této části práce autorka popisuje nejen fyziologické změny k nimž během těhotenství 
dochází, ale i změny psychické, které mohou významně ovlivnit životní styl gravidní ženy. 
Přiměřený rozsah je věnován adekvátní výživě i spektru pohybových a sportovních aktivit. 
 
Odborné formulace jsou přiměřené, jazyková úprava i vlastní text rozhodně splňují 
požadavky bakalářské práce.   
 
Autorka použila mnoho citací českých i zahraničních autorů, všechny literární odkazy jsou 
citovány správně. 
 

Praktická část 

Autorka použila kvalitativní metody strukturovaného rozhovoru. Zkoumaný soubor je pro 
potřeby bakalářské práce přiměřený. Formulace cílů práce a její metodika je správná, 
stanovené cíle byly splněny. 



Shrnutí práce je dostatečné a logicky formulované. Poukazuje na potřebu adekvátní zdravé 
výživy při současném doporučení vhodných pohybových aktivit pro optimální průběh 
gravidity. 

  

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

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

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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