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Bakalá ská práce Jany Lenčové se zab'vá vriznamem ho číku ve v' živě člověka. Práce se skládá

zteoretické části pojednávající o obecné charakteristice ho číku a jeho vlivu na zdraví člověka.

V návaznosti na teoretickou část si autorka dala za cíl zjistit informovanost o zdravotních drjsledcích

nedostatku ho číku, a jak často lidé konzumují potraviny a nápoje bohaté na ho čík. To vše formou

dotazníkového šet en í ve spol u práci s Fa ku ltou zd ravotnick' ch stud i í.

Práce je zpracována na 62 stranách doplněná tabulkami a grafy (jak vlastní tvorba, tak p evzaté

z literatury). Autorka si sama zvolila strukturu práce, která však musela b' t několikrát p epracována,

i tak má k dokonalosti stále daleko. V textu se stále vyskytují duplicitní informace, některé jsou zcela

zbytečně rozsáhlé (nap . kapitola 7.3) vzhledem k zamě ení práce. V práci je také spousta

medicínsk, ch v' razri a jen doufám, Že jim autorka rozumí. Autorka se evidentně snažila Vypracovat

čtiu a srozumiteln' text, nicméně jsem nabyl dojmu, že neovládá základnífunkce textového editoru.

V první fázi mi byl odevzdán rukopis, kten byl pln' gramatick' ch chyb, p eklepťr (dokonce

iv nadpisech), ve stylisticky nevhodné formě, se špatně značen' mi tabulkami a grafy. V prvopočátku

byly také špatně citace a to jak citace V textu, tak vlastní seznam referencí, Nevím, co je těžké na tom,

psát podle vzoru (viz. směrnice č. glzoLz). Nicméně, po mnoha p ipomínkovacích kolech dostala

práce aspo hrubou formu odpovídajícív' še uvedené směrnici. Pozitivně musím hodnotit praktickou

část, kde autorka sesbírala osobně na ]"00 dotazníkri, vyhodnotila a p ekvapivě adekvátně v' sledky

popsala a diskutovala. P esto všechno je v' sledn, dojem z práce rozpačit' ; spíše to vypadá, že

struktura práce byla uzp sobena informacím, které autorka nalezla. Do hodnocení se promítnuly

i všechny peripetie během sepisování a p ipomínkování rukopisu. Konstatuji, že zadání bakalá ské

práce bylo splněno, prácidoporučuji k obhajobě a hodnotím známkou
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