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Posudek 

 

Práce má klasické členění a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Autorka si zvolila pro svou práci velmi zajímavé a vysoce aktuální téma, ke kterému chybí 
vědecké publikace s podobnou metodikou výzkumu jak z ČR, tak i z jiných středoevropských 
zemí. Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Ze spotřebních studií vyplývá, že výživa batolat neodpovídá jak kvalitativním, tak i 
kvantitativním požadavkům na přísun živin. Rovněž znalosti rodičů o fyziologických 
potřebách batolat nejsou optimální. Již v tomto věku se formují preference pro určité druhy 
potravin a nápojů a preference pro chuťové vjemy. 

Téma hodnotím především z metodické stránky jako značně obtížné a časově náročné, 
originalitu a zpracování vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Tato část obsahuje přehledné informace o charakteristice tohoto věku, stravovacích 
návycích a zvyklostech, potřebě jednotlivých živin a jejich doporučeném přísunu. Autorka 
zvolila pro hodnocení přísunu živin doporučení DACH (Referenční hodnoty pro příjem živin 
německé, rakouské a švýcarské Společnosti pro výživu), která byla rozhodnutím hlavního 
hygienika ČR prohlášena za závazná.  

U jednotlivých živin je uveden vedle doporučeného příjmu jejich fyziologický význam pro tuto 
věkovou skupinu a jejich hlavní zdroje v potravinách.  

Speciální kapitola je věnována hlavnímu tématu předložené práce – kuchyňské soli ve výživě 
batolat a jejímu obsahu v potravinách. Posouzení přísunu soli potravinami je velmi náročné, 
protože obsah soli v jednom a témže produktu může být velmi rozdílný v závislosti na výrobci 



a technologii výroby resp. přípravě pokrmu. Z tohoto důvodu upozorňuje autorka důrazně na 
to, že obsah soli v terminálních výrobcích nutno brát jako směrné hodnoty.  

Ve stati o nápojích je právem zdůrazněn jak kvantitativní přísun ve vztahu k různým 
fyziologickým podmínkám, tak i výběr nápojů.  

Samostatnou kapitolu tvoří výběr jednotlivých potravin a technologická příprava pokrmů pro 
batole.  

 

Praktická část 

Cílem práce bylo zjištění úrovně znalostí rodičů o výživě batolat, zjištění a posouzení příjmu 
makronutrientů a kuchyňské soli a na základě výsledků vypracovat doporučení pro rodiče 
pro stravování v této věkové skupině. Údaje pro příjem potravin a nápojů byly získány na 
základě protokolů pro příjem potravin a nápojů po dobu 4 po sobě následujících dnů. Ze 
zkušeností z jiných podobných studií vyplývá, že získání spolehlivých dat pro přísun potravin 
a nápojů touto metodou je velmi náročné a vyžaduje dobrou spolupráci s rodiči a jejich 
vysokou motivaci. Tohoto úkolu se zhostila studentka velmi dobře, získané údaje pro přísun 
jednotlivých potravin a nápojů lze hodnotit jako věrohodné.   

Výzkumné otázky byly relevantní ve vztahu k tématu předložené práce. Na všechy uvedené 
otázky podává studentka vyčerpávající kompetentní odpověď. Byla použita metodika 
kvantitativního i kvalitativního výzkumu. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce 
zvolena vhodně.  

Kvantitativní výzkum spočíval v dotazníkovém šetření, kvalitativní výzkum se koncentroval  
na druh a množství snědených jídel. Kvalitativní výzkum spočíval v protokolování příjmu 
potravin a nápojů. K vyhodnocení těchto dat byl použit program „Nutriservis Professional“, 
bohužel jediný běžně používaný a dostupný program, v řadě údajů o obsahu živin 
nespolehlivý s chybnými údaji. Získané výsledky byly zpracovány ve formě tabulek, 
doplněných relevantním textem.  

Do studie byl zahrnut vysoký počet rodin, což potvrzuje náročnost šetření především pro 
získání relevantních dat a v neposlední řadě i pro kompetentní vyhodnocení výsledků. 
Předložená studie potvrzuje výsledky studií, zpracovaných jinou metodikou (spotřební studie) 
jak z ČR tak i z okolních, německy hovořících zemí.  

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Dosažené výsledky potvrdily 
postulované hypotézy. 

Cíle studie byly splněny, všechny formulované výzkumné otázky byly kompetentně 
zodpovězeny: Batolata nepřekročila v průměru doporučený přísun tuků a sacharidů, naopak 
přísun bílkovin byl spíše nad doporučenou hranicí pro přísun. Dosažené výsledky potvrdily 
předpokládané nedostatky v kvalitativním a kvantitativním složení připravované stravy. 
Obsah kuchyňské soli v sledované stravě je alarmující. V tomto poznatku vidím jeden 
z hlavních přínosů předložené studie, která nepřímo poukazuje na význam primární 
prevence hypertenze již v tomto věku. 

Diskuse k sestavení jídelníčků jednotlivých rodin, zjištěné frekvenci konzumace jednotlivých 
potravin a nápojů je velmi informativní. Rodiče se snažili při sestavování dodržovat zásady 
správné výživy. Autorka hodnotí právem pravidelnost stravování, dodržování pitného režimu, 
frekvenci přísunu mléka a mléčných výrobků, zeleniny a ovoce. Nedostatky vidí v konzumu 
masa a masných výrobků, smažených pokrmů, sladkostí, jemného pečiva a nevhodných 
nápojů typu Cola. Se záporným hodnocením přísunu plnotučného mléka a výrobků z něho 
lze polemizovat: Odborné vědecké společnosti kupř. německá Společnost pro výživu a další 
odborné společnosti doporučují v tomto věku naopak mléko plnotučné a jeho výrobky. 
Organismus je v tomto věku z různých důvodů závislý na vyšším přísunu tuku, především 
mlékem.  



  

Závěr je formulován stručně a shrnuje výsledky předložené práce. Autorka vidí uplatnění 
práce jako studijní materiál pro studenty oboru Nutriční terapeut a materiál pro stávající a 
budoucí rodiče. Oponent doporučuje z mnoha důvodů publikaci této zdařilé práce ve vhodné 
formě v některém odborném českém nebo zahraničním časopisu. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. 
Hlavní přínos práce vidím v jejím osvětovém charakteru, v přínosu pro adekvátní přísun 
živin, pro prevenci deficitu živin a prevenci chorob, především však pro primární prevenci 
hypertenze. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací. 
Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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