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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.  

Zvolená téma hodnotím jako aktuální, průběh a vývoj těhotenství je ovlivňován mnoha 
faktory, mezi něž nepochybně patří vliv stravy těhotných a jejich pohybová aktivita. 

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

 

Teoretická část 

V této části práce autorka popisuje fyziologické změny na organismus těhotné včetně 
psychických změn, které graviditu provázejí. Velká část je věnována problematice správné 
výživy během těhotenství, následně možnostem pohybových a sportovních aktivit. 

Autorka čerpá z mnoha citací českých i zahraničních autorů. Použité literární odkazy jsou 
citovány správně. 

Odborné formulace jsou adekvátní, jazyková úprava a vlastní text jednoznačně splňují 
požadavky bakalářské práce. 

 

Praktická část 

Formulace cílů práce a její metodika je správná. Autorka použila kvalitativní metody 
strukturovaného rozhovoru, stanovené cíle byly splněny. 

Zkoumaný soubor pro potřeby bakalářské práce je dostatečný. 

Shrnutí práce je dostatečně rozvinuté a obsáhlé, je formulované logicky a přehledně, 
poukazuje na nutnost zdravé výživy v těhotenství s dostatečným příjmem minerálů a 
vitamínů s doporučením vhodných pohybových aktivit pro fyziologický průběh gravidity. 



Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských 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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