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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Předložená práce je logicky členěna, tj. obsahuje kapitoly, abstrakt strukturovaný, cíle, 
metodiku, výsledky diskuzí a závěr. Byly stanoveny výzkumné otázky. Hypotézy nebylo 
vhodné vyslovovat. 

  

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

Abstrakt je strukturovaný, klíčová slova jsou uvedena, ne zcela však vystihují obsah práce. 

 

Volba tématu 

O výživě kojenců je literatura bohatá, na rozdíl o výživě a systému týkající se batolat. Tato 
práce tedy je „kamínkem v mozaice“ v této batolecí problematice.  

Přístup autorky k zadanému tématu:  

Je nutné konstatovat, že začátky při zpracovávání nebyly ideální. Postupně se však přístup 
zlepšil, v konečné fázi byl naopak až překotný. 

Postup zvolený k řešení byl adekvátní. Metodika je srozumitelně definována. 

Problémem při realizaci výzkumu byla skutečnost, která spočívala v neochotě třetiny 
oslovených rodičů spolupracovat, a to i uprostřed studie. 

Téma hodnotím jako aktuální:  

Týká se hodnocení doporučeného systému výživy batolat. Doporučení jsou sice dána, ale  
realizace rodiči však zaostává.  

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

 



Teoretická část 

Místy je teoretická část nevyvážená, autorka čerpá z monografií a článků českých i 
zahraničních autorů. Použité zdroje autorka cituje správně. Kladně hodnotím skutečnost, že 
používá zahraniční citace a citace našich předních odborníků (Svačina, Zlatohlávek). 

Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je způsob vyjadřování 
poněkud komplikovaný. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky 
diplomové práce hraničně dostatečné.  

Teoretická část obsahuje charakteristiku batolecího věku a přehled potřebných makro i 
mikronutrientů. Hodnotím kladně, že většinou je zaměřena na batolecí věk a ne na celý 
dětský věk. 

Praktická část 

Cíle jsou přesně a srozumitelně vyjádřeny a i splněny. Jsou uvedeny výzkumné otázky. Na 
všechny položené podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 
Pro hypotézy nebyly vytvořeny podmínky. To se také týká možnosti statistického zpracování  
typu T testu, chikvadrátu atd. - po konzultaci se statistikem. 

Předmětem byla výživa a objektem batolata. Výběr byl záměrný a metodika výzkumu byla 
kvantitativní.  

Byl zpracován soubor 52 dětí a jejich rodičů. Dotazníky byly předloženy rodičům. Jejich 
obsah je uveden v příloze. Odpovědi jsou součástí práce. Rovněž vyhodnocení jídelníčků i 
jejich interpretace jsou součástí práce 

Zkoumaný soubor pro potřeby diplomové je práce dostatečný. 

Dosažené výsledky jsou definovány a přehledně zpracované. Odpovídají na cíle a výzkumné 
otázky. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá, ale částečně chybí odkazy na literaturu.  

 Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomového 
zpracování závěrečné práce.  

Literatura odpovídá požadavkům pro diplomovou práci, včetně zahraničních citací. Jen 
poznámka: Referenční hodnoty vydala instituce D. A. CH. studentka uvádí DACH. 

Otázka: Ví studentka, co tato zkratka znamená??? 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

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

Ano 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 



 

Práci klasifikuji stupněm  Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 1. 5. 2018                          Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c. 

 

         


