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NAPLŇOVÁNÍ DOPORUČENÉ DENNÍ DÁVKY MINERÁLNÍCH LÁTEK VE VÝŽIV Ě PACIENTŮ 
PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V KROMĚŘÍŽI 

 

 

 

Autorka použila za účelem zpracování zadání bakalářské práce klasický způsob jejího 
členění a postupně se v jednotlivých kapitolách zabývala nejdůležitějšími minerálními 
látkami, jejich charakteristickými vlastnostmi a výživovými doporučeními ve vztahu 
k funkcím lidského organismu. Další část byla zaměřena na zásady plánování výživy 
v uzavřeném stravovacím zařízení, kde modelově posloužila psychiatrická léčebna 
v Kroměříži. V praktické části se autorka zaměřila na rozbor a zhodnocení týdenního příjmu 
stravy 502 pacientů z hlediska příjmu železa a vápníku, jako dvou nejvýznamnějších 
minerálních látek.  

Studentka prokázala, že v rámci možností dovede pracovat s časopiseckou i ostatní 
literaturou a že dokáže vybrat vhodné informace týkající se studovaného tématu, i když rozsah 
zpracované literatury je velmi skromný a měl by být významně širší i případně doplněn 
zahraničními zdroji. 

Závěr potvrzuje zvládnutí problematiky na úrovni zpracování i interpretace získaných 
poznatků a lze tedy učinit závěr, že původně vytýčené cíle autorka splnila. 

K práci mám některé připomínky a dotazy: 

Formální připomínky se týkají některých méně obratných vyjádření a formulací, jako třeba 
použití výrazu „minerál“, tj. nerost (minerální látka) str. 13, vyjádření absolutní hodnoty 
příjmu – za den (na kg hmotnosti) apod. 

Dále v tabulce 2 na str. 12 není zřejmý význam pracujících mužů. 

Otázka se týká funkce vápníku v lidské kostře (str. 14). Můžete objasnit funkci vápníku 
v kostech, příp.lidské kostře? 



 

Na str. 22 popisujete kontaminaci zinkem ze zkvašené stravy (ovoce) uskladňované 
v zinkových ocelových zásobnících. Můžete to blíže objasnit – o jakou stravu a jaké 
zásobníky jde?  

 

Konečné zpracování práce je, až na detaily, na dobré stylistické i grafické úrovni, 
představuje teoretický i praktický materiál odpovídající době určené na její zpracování a 
závěry odpovídají současné úrovni poznatků v dané oblasti.  

 Vzhledem k těmto skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.  

                                                       

Návrh na klasifikaci bakalá řské/diplomové práce:           B - velmi dob ře 
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Stupeň klasifikace 

A - výborně B - velmi dob ře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 


