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Modifikace dávek trvanlivých potravin pro civi|ní obyvate|stvo v krizových
stavech

Zpracovaná dip|omová práce řešÍ ve|ice aktuá|ní problematiku týkající se zajištěni

výŽivy pro civilní obyvatelstvo V krizových stavech. Zaměření na Vytvoření dávek

z trvanlivých potravin je ve|ice přínosné'

Diplomová práce ie zpracována na 55 stranách (dá|e je zde 10 stran příloh) a má

č|enění obvyk|é pro práci tohoto druhu. V diplomové práci jsou vyt'ýčeny následujÍcí

cíle: charakterizovat dávky potravin, popsat různé druhy těchto dávek včetně

humanitárních, popsat jejich pouŽití v praxi; v praktické části pak navrhnout jíde|ní

|ístky z trvan|ivých potravin pro civilni obyvate|stvo v krizových stavech a vyhodnotit

je z h|ediska nutričního.

V sou|adu s cí|i práce je teoretická část zaměřena na definováni zák|adních pojmů

týkajících se krizových situací, zabezpečeni výŽivy v krizových stavech a jsou

definovány vybrané nutriční faktory a pitný reŽim. Praktická ěást práce je zaměřena

na modifikaci sk|adby potravin, která naplňuje dané dávky pro civi|ní obyvate|stvo a

vyhod nocen í jed not|ivých n utričn ích faktorů.

Po formální stránce se v práci vyskytuje několik chyb, dupliciý se nevyskýují'

kapitoly jsou řazeny |ogicky. Ke zpracováni práce byly pouŽity aktuá|ní zdroje' Je



moŽné vytknout studentce v teoretické části ne příliš vhodnou práci s textem - pří|iš

se fixuje na původní rétoriku citovaných textů. Přik|adem můŽe být citace Koncepce

ochrany obyvatelstva _vizstr. 31 - ,jako dokumentu zásadního rnýznamu.., o němŽ je

v práci napsáno ce|kem pouze 16 řádků a navíc je dán jako samostatná kapitola

dip|omové práce.

Praktická část práce je zpracovaná velice pěkně, a|e je moŽné vytknout ne pří|iš

ve|ký rozsah. Pro větší obsahovou pestrost by by|o moŽné zařadit ještě dalši moŽné

modifikace jíde|ních lístků, které by danou práci jistě obohati|y. Zpracovat jídelní

|ístky s určiým omezeným mnoŽstvím trvanlivých potravin není na druhou stranu

snadné a vyŽaduje od studentky orientaci v prob|ematice a schopnost trpě|ivě a

sam ostatně p racova t, coŽ pr okáza|a.

Přínos práce je moŽné spatřovat v tom, Že studentka přeh|edně zpracova|a danou

problematiku a vývoři|a modifikované dávky trvan|ivých potravin pro civilní

obyvate|stvo v krizových stavech.

Na závěr lze konstatovat, že cíle vytýčené

Bakatářskou práci doporučuji k obhajobě

uvedeným připomí nkám hodnotit stupněm

v bakalářské práci byly splněny.

a navrhuji ji vzhledem k výše

Návrh na klasifikaci baka|ářské práce: B - velmi dobře -
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