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Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň. 

Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli    

Cílem práce je zhodnotit význam náhradní mléčné výživy u kojenců a batolat. Cíl práce byl 

splněn.    

 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

 

    1           2     3       4 

Struktura a členění práce  

Práce má obvyklou strukturu, je členěná do kapitol a podkapitol, které na sebe logicky navazují. Text je provázaný. 
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie  

Jazyková úroveň práce je perfektní, není rozdílu mezi teoretickou částí práce a vlastními formulacemi autorky 

v části praktické.  Použitá terminologie je  správná a odpovídající tématu i zaměření textu.   
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh 

Práce obsahuje grafické zpracování praktické části, grafy jsou číslované a pojmenované, jsou vysvětleny jednotlivé 

porovnávané údaje, velikost vhodná. V příloze je podle požadavků metodiky vzor dotazníku, dále tabulková 

shrnutí výrobků pro náhradní mléčnou výživu, což umožňuje doplnit v případě potřeby informace  

v základním  textu.  
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce  

Studentka pracovala samostatně, konzultovala ucelené úseky práce v dostatečných intervalech, respektovala 

doporučení vedoucího práce.  
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS) 

Zcela vyhovující Vyhovující s připomínkou   Vyhovující s výhradou          Nevyhovující 

    1           2     3       4 

 

Vhodnost a dostatek použitých zdrojů 

Ke zpracování práce bylo použito 14 monografií včetně cizojazyčných, dále 15 zdrojů periodických  a 16 

elektronických odkazů. Jedná se o komplexní přehled dostupné aktuální literatury k popisované oblasti, na  

požadavky absolventské práce nadstandardní.  
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Zhodnocení teoretické části práce  

Teoretická část podává ucelený pohled na náhradní mléčnou výživu kojenců a batolat jak z hlediska výživových 

doporučení, tak požadavků na kvalitu těchto produktů, dále jsou zde charakteristiky jednotlivých konkrétních 

výrobků. Text je logický, k pochopení obsahuje všechny potřebné kapitoly. Oceňuji,  že jsou zde uvedena i 

výživová doporučení pro zavádění nemléčných příkrmů, resp. jsou srovnány rozdílné názory na vhodnou dobu 

zavádění.  

    1           2     3       4 

Zhodnocení praktické části  

Praktická část je postavena na dotazníkovém šetření, provedeném mezi matkami, které pro výživu svých dětí 

volily náhradní mléčnou výživu. Autorka dotazníkovým šetřením sleduje, jaké důvody vedly nejčastěji k zavádění 

náhradní výživy. Celkem je vyhodnocováno 296 dotazníků, po vyřazení chybně vyplněných a irelevantních 

dotazníků bylo vyhodnocováno 222 dotazníků, což je s ohledem na typ práce nadstandardní počet. Autorka kromě 

samostatného vyhodnocení jednotlivých položek ještě uplatňuje i víceúrovňové třídění dat, což významně zvyšuje 

vypovídací hodnotu vyvozovaných závěrů.  
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Poměr teoretické a praktické části  

Práce obsahuje 23 stran teoretické části a 14 stan části praktické, poměr vyhovuje požadavkům školy.  
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Formulace diskuze a závěrů práce 

Autorka vyvodila z dotazníkového šetření, že náhradní mléčná výživa  je volena podle toho, ve kterém období 

života dítěte je zaváděna a že pokud je měněna značka výrobku, je to nejčastěji z důvodů zažívacích obtíží dítěte, 

dalším významným faktorem je cena. Ve všech těchto oblastech má farmaceutický asistent nezastupitelnou roli 

odborného poradce, na což je v práci správně poukázáno.  
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice  

Práce je svým komplexním pojetím  a úrovní vhodná jako základní informační zdroj, údaje získané dotazníkovým 

šetřením by se mohly  stát podkladem například pro článek v odborném časopise.   

Rovněž zde lze nalézt podklady  pro vedení řízeného rozhovoru s matkou, která potřebuje poradit při volbě 

vhodné kojenecké formule.  

Doporučení a otázky pro obhajobu: 
Jaké jsou další požadavky na kvalitu vody (kromě obsahu dusičnanů), aby mohla být označována jako vhodná pro 

přípravu kojenecké stravy? 

        

Práci hodnotím stupněm:     Výborně  Velmi dobře 

      Dobře  

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých 

dílčích kritérií. 

Se zveřejněním osobních údajů  ( jméno, příjmení ):   souhlasím  

         nesouhlasím 

Datum: 11. 6. 2014      Podpis:         

  


