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Název práce: Stravování v mateřských školách se zameřením na děti předškolního věku
Jméno autora: Bc. et Bc. Kristýna Husová
Jméno oponenta: odb. as. MUDr. Nabil El–Lababidi
Rozsah absolventské práce (počet stran, přílohy) :
Předložená práce má 90 stran. Celkem 73 stran je věnováno zpracování vlastního tématu
a zbývajících 17 pak zahrnuje rejstřík, seznam použitých zkratek a použité literatury. V práci
je celkem 23 tabulek, 11 grafů, 5 obrázků a 3 přílohy.
Názor oponenta na aktuálnost tématu:
Volbu tématu považuji za velmi aktuální a zdařilou. Výživa v dětském věku je velmi důležitá
a předurčuje zdravotní stav v dalším životě. Soustředění autorky na předškolní věk považuji
za skvělý nápad jelikož v mateřských školách začíná institucionální péče o výživu dětí.
Hodnocení struktury (členění) bakalářské práce:
Prezentovná práce je rozdělena do dvou základních částí a to teoretické a praktické. Vlastní
teoretické části předchází krátký úvod do problematiky a stručné vytýčení cílů, které si
autorka uložila. Samotná teoretická část je rozdělena na 4 části. Autorka se postupně věnuje
fyziologickém rozvoji dětí, jejich výživovým potřebám všeobecně a předškolákům zvlášť a
poté podrobně probírá mateřské školy a to nejen ze stran zajišťování stravy ale i historii,
organizaci, očkování dětí atd.
Autorka poté plynule přechází do praktické části, kde na začátku vytyčuje cíle své práce a
přehledně uvádí hypotézy, které by chtěla prokázat. Následuje popis metodiky práce a plynule
přechází do popisu výsledků svého sledování vč. grafického znázornění jednotlivých
výsledků. Po přehledné diskuzi ve které autorka souhrně popisuje cíle práci, jejich dosažení a
interpretaci výsledků přechází na vše shrňující závěr, který hodnotí přínos prezentované
práce.
Hodnocení odborné úrovně práce (podle částí, kapitol):

Jak jíž bylo uvedeno výše, práce je rozdělena do dvou základních částí a to části teoretické
a praktické. Jednotlivé kapitoly teoretické části jsou logicky seřazené, jsou zpracovány
poměrně obsáhle a jsou obohaceny o řadu tabulek, grafů a obrázků.
Samotná praktická část je dobře koncipována a zpracována. Vytýčení cílů práce
je jednoznačné, stejně jako vyslovené hypotézy, které jsou stručné a jasné. Výběr mateřských
škol je reprezentativní z různě velkých oblastí. Diskuze je přehledná a logicky konstruovaná.
Hodnocení formální stránky práce (technika citací, správnost bibliografických odkazů,
pravopis, stylistika, gramatická správnost, kvalita obrázků atd.):
Práci, přes určité nedostatky, mohu po formální stránce hodnotit kladně. Text je poměrně
přehledný, věty jsou bez zásadnějších gramatických chyb. Jako u všech prací tohoto rozsahu
se však autorka nevyhla překlepům. Zarážející je vložení některých prázdných stránek, které
je zvětšují rozsah práce. Velmi kladně hodnotím kvalitu grafů a tabulek, které jsou dílem
autorky. Jsou dobře sestavené a dávají rychlé a detailní informace. Některé použité obrázky
(scany vyhlášek ministerstva) jsou však hůře přehledné. Opsání jejich obsahu do textu by jistě
bylo na místě.
Použitá literatura je rozmanitá a pokrývá vybrané téma práce. Technika citací však není u
všech položek zcela přesná, u bibliografie často chybí číslo a rok vydání, u časopisů nejsou
použité uznávané zkratky jejich jmén.
Celkové hodnocení:
Předkládanou práci hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.
Hodnocení práce (práci hodnotím výborně, velmi dobře, dobře, nevyhovující):
Celkově práci hodnotím známkou výborně.
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