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Název diplomové práce:  

Stravování dětí ve školních jídelnách 

 

 

 

Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 

 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Aktuálnost použité literatury B - velmi dobře 

2. Využití poznatků z literatury B - velmi dobře 

3. Zpracování teoretické části B - velmi dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení B - velmi dobře 

5. Kvalita zpracování výsledků A - výborně 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze C - dobře 

7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

8. Přístup studenta k diplomové práci A - výborně 

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k diplomové práci: 
Diplomová práce je zaměřena na plnění spotřebních košů u vybraných školních jídelen 
Jihomoravského kraje. V teoretické části je uvedena historie školního stravování, legislativa a 
význam spotřebního koše ve školním stravování, energetický a nutriční význam komodit spotřebního 
koše a charakteristika výživy dětí mladšího školního věku.  
V praktické části práce byla provedena analýza spotřebních košů u 26 základních škol 
Jihomoravského kraje v návaznosti na pestrost jídelníčků. Dále byly vytvořeny vzorové měsíční 
jídelníčky v novém portálu. Portál je určený pro vedoucí školních jídelen, v současné době je v 
testovací fázi, před uvedením na trh. Výstupy práce jsou použitelné v praxi. Po odstranění 
nedostatků bude portál usnadňovat práci vedoucím školních jídelen v oblasti plánování jídelníčků a 
naplněnosti spotřebního koše dle referenčních hodnot pro jednotlivé fyziologické skupiny strávníků. 
Výsledky práce jsou zpracovány v přehledných grafech a závěr je správně formulován. Práce má 
logickou strukturu, obsahová náplň jednotlivých kapitol je vyvážená. Jazyková a formální stránka 
práce je na velmi dobré úrovni. Uvedeno je dostatečné množství literárních odkazů.  
Bylo provedeno hodnocení na nepůvodnost práce v systému Theses.cz, práce není plagiát. Tištěná i 
elektronická verze práce vložená v systému Theses.cz se shodují.  
Studentka splnila zadaný cíl práce. Pracovala samostatně, problematiku konzultovala, byla aktivní od 
samého začátku.      

Otázky vedoucího diplomové práce: 
Bez otázek 
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