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Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání diplomové práce B - velmi dobře 

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

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 

zdrojů 
B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení C - dobře 

5. Kvalita zpracování výsledků C - dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 

7. Formulace závěrů práce C - dobře 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  C - dobře 

 



 
Vavrečkova 275 

762 72 Zlín 
 

Posudek oponenta diplomové práce  Strana 2/2 
Verze 2015/05 

 

Komentáře k diplomové práci: 
Studentka v rámci literární rešerše velmi dobře zpracovala kapitolu o školním stravování i zásadách 
sestavování jídelníčků.  Energetickým a nutričním požadavkům zkoumané skupiny obyvatel jsou však 
věnovány pouze tři stranký práce. Také kapitola o Spotřebním koši obsahuje nezcela přesné 
informace u některých jeho položek.  
V praktické části je Metodika práce formulována obsáhle, ale přitom zde postrádám konkrétní popis 
koncepce sestavování vzorových jídelních lístků. Výsledky provedeného průzkumu jsou zpracovány 
podrobně do tabulek a grafů včetně komentářů. Ovšem hodnocení vzorových jídleních lístků je 
prezentováno spíše graficky bez adekvátních komentářů k jednotlivým tabulkám. Na danou 
problematiku byla zpracováno již několik vysokoškolských prací, se kterými studentka mohla své 
výsledky porovnat. V závěru práce, který je formulován správně, by mohla být uvedena i doporučení 
vedoucí k odstranění zjištěných nedostatků. Množství literatury je dostatečné, avšak interpretace 
použitých zahraniční zdrojů mohla být kvalitnější. Diplomová práce i přes uvedené nedostatky 
splňuje požadavky kladené na tento typ vysokoškolské práce. 

Otázky oponenta diplomové práce: 
Ve své práci uvádíte že: "Při přípravě pokrmů se snažíme využívat čerstvé sýry případně sýry tvrdé, 
které jsou však ve srovnání s čerstvými sýry hůře stravitelné." Proč jsou podle Vás čerstvé sýry lépe 
stravitelné než sýry tvrdé? 
V čem se Vaše vzorové jídelní lístky odlišovaly od jídelních lístků hodnocených ve Vašem průzkumu? 
A jaká byla Vaše koncepce při výběru pokrmů a sestavování vzorových jídelních lístků? 
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Podpis oponenta diplomové práce 

 


