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Název bakalářské práce:  

Výživa dětí předškolního věku při Diabetes mellitus 

 

 

 

Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování B - velmi dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
A - výborně 

4. Interpretace a souvislost prezentace poznatků z literatury A - výborně 

5. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  A - výborně 
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Komentáře k bakalářské práci: 

V předložené bakalářské práci student popisuje onemocnění Diabetes mellitus, jeho historii, projevy, 
zabývá se výživou dětí v předškolním věku a samostatnou kapitolu věnuje stravování dětí 
s diabetem. 
Kapitoly práce jsou členěny přehledně. 
K práci mám drobné připomínky. Vyskytují se zde drobné chyby formálního charakteru (chybějící 
mezery mezi některými slovy apod.). V seznamu tabulek chybí čísla stran, na nichž se dané tabulky 
nacházejí. Také seznam literatury není zpracován správně (jména autorů). 
Nicméně, zadání bakalářské práce bylo splněno a práci tímto doporučuji k obhajobě. 
  

Otázky oponenta bakalářské práce: 

1. V práci se zmiňujte  o správném poměru příjmu vápníku a fosforu. Jaký by tedy měl tento poměr 
být u skupiny předškolních dětí? 
2. Na straně 29 v tabulce 10 máte uveden pojem "riziko komorbidity". Můžete jej vysvětlit? 

 

 

V Poličce  dne 18.5.2015                  

 

Podpis oponenta bakalářské práce 

 


