
UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce oboru Nutriční terapeut  

 

Název bakalářské práce: Nutriční význam luštěnin ve výživě člověka 

Autor práce:  Veronika Chalánková  

Vedoucí práce: RNDr. Milena Bušová, CSc.  

Oponent práce: prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.  

Akademický rok: 2017/2018   

  

 

Posudek 

Přístup autora k zadanému tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu byl aktivní a postup zvolený k řešení práce byl 

odpovídající s vlastními iniciativami autorky.  

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma vybrané ke zpracování této bakalářské práce je aktuální. V předloňském roce byl 
vyhlášen tzv. Rok luštěnin, v rámci kterého MZe organizovalo odborné akce na podporu 
zájmu spotřebitelů o luštěniny a jejich častějšímu zařazování do běžného jídelníčku 
spotřebitelů. Přístup autorky hodnotím velmi kladně, téma k si řešení vybrala sama a o 
význam luštěnin ve výživě se aktivně zajímá.  
 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Práce je logicky členěna a sestává ze dvou částí – z literární rešerše zvoleného tématu a 
praktické části s vyhodnocením dotazníkové akce a přehledu sortimentu luštěninových 
výrobků v tržní síti.   

Teoretická část 

V teoretické části práce autorka uvádí přehled produkce a spotřeby luskovin a zabývá se 
podrobně charakteristikou a nutričními vlastnostmi jednotlivých druhů luštěnin, jejich 
příznivými i nepříznivými účinky a vlivem na lidský organismus. Zdůraznila význam mnoha 
nutričně důležitých obsahových látek luštěnin a neopomenula upozornit na určitá rizika, která 
s konzumací luštěnin souvisí. Zabývá se přehledně i kuchyňskými způsoby úpravami 
luštěnin a technologickým řešením některých nepříznivých vlastností luštěnin. Teoretická 
část práce je zpracována velmi přehledně s využitím relevantních literárních zdrojů a 
aktuálních a odpovídajících odborných publikací, vztahujících s k řešené problematice, které 
uvádí v přehledu literárních zdrojů.   



Myšlenky formuluje správně a používá odborné výrazy. Jazyková úroveň práce je na velmi 
dobré úrovni a vyhovuje nárokům na bakalářskou práci.   

Praktická část 

V praktické části autorka stanovila cíle, které byly při řešení práce naplněny. Vypracovala a 
sestavila dotazník zaměřený na znalosti, oblíbenost a zařazování luštěnin do běžného 
jídelníčku. V další části provedla průzkum dostupnosti luštěnin a především přehled 
sortimentu a nabídku potravinářských výrobků s obsahem luštěnin. Výsledky dotazníkové 
akce přehledně zpracovala do grafické podoby. Výsledková část práce, především grafické 
vyhodnocení výsledků je velmi obsáhlé. Výsledky autorka odpovídajícím způsobem diskutuje 
v kapitole Diskuze. Potěšující je zjištění autorky o pestré nabídce výrobků z naší domácí 
produkce a široký sortiment pomazánek a přesnídávek s vysokým obsahem luštěnin, které 
jsou dobře dostupné spotřebitelům a usnadňují překonat mnohdy jedinou bariéru, kterou je 
časová náročnost přípravy luštěninových pokrmů.     

Závěry práce shrnují komplexně poznatky z řešení celé zadané problematiky.  

 

Přílohy 

Přílohová část práce je velmi pěkně zpracována a uvádí i přehled sortimentu luštěninových 
pokrmů v naší tržní síti. Velmi hodnotím rozsah grafického zpracování výsledků a kvalitní 
uspořádání a provedení fotodokumentace v předložené práci.   

Formální zpracování práce 

Celá práce je vypracována velmi pečlivě a přehledně. Po formální stránce práce odpovídá 
nárokům, normám i zákonným ustanovením pro psaní bakalářských prací i Opatření děkana 
1. LF UK č. 10/2010. Stylistická a gramatická úroveň předložené bakalářské práce je na 
vysoké úrovni.  

 

Práci hodnotím velmi kladně pro její značný rozsah, přesahující nároky na bakalářskou práci, 
pro obsah po stránce odborné i pro praktická zjištění z dotazníkové akce a provedený 
průzkum dostupnosti luštěnin a luštěninových výrobků v naší tržní síti. Práce odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Závěr:    Práce  odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení:   Práci  d o p o r u č u j i   k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm:      výborně  
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