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Komentáře k bakalářské práci:
Studentka v rámci literární rešerše ne příliš důkladně zpracovala kapitoly Energetické a nutriční
požadavky dětí staršího školního věku, Vývoj jídelního chování ve školním věku či Historie školního
stravování. Kapitolu diskuze zcela v práci postrádám. Na danou problematiku byla zpracováno již
několik vysokoškolských prací, se kterými studentka mohla své výsledky porovnat. V závěru práce
pak považuji za méně vhodné uvádět postoje vedoucích školních jídelen ke spotřebnímu koši.
Množství literatury je dostatečné, avšak použití zahraniční zdrojů např. pro charakteristiku
jednotlivých nutrientů mohlo být větší.

Otázky oponenta bakalářské práce:
Definujte pojmy potrava a strava? Je mezi nimi nějaký rozdíl?
Jak je definována hodnota "jak nakoupeno"? Znáte ještě jiné vyjádření nutriční hodnoty potravin?
Porovnejte plnění spotřebního koše s danými výživovými doporučenými dávkami a uveďte, jak jsou
podle Vás tyto dávky resp. jednotlivé nutriční faktory plněny?

V Ivanovicích na Hané dne 21.5.2015

Podpis oponenta bakalářské práce
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