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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

8 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

7 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

7 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

7 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel (zdroje 
v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány a 
interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné normy). 

6 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

1. Kolik respondentů bylo původně plánováno zapojit do výzkumu, Kolik žáků navštěvuje 6. - 9. 

třídu vybrané ZŠ? Jaká byla návratnost dotazníkového šetření?  

2. Uveďte, jak byste upravila výzkumný nástroj, pokud byste šetření prováděla ještě jednou.  

3. K obhajobě je nutné si připravit v tištěné i elektronické podobě (ve formě Errata) upravené a 

přepracované výsledky hlavního cíle a dílčích cílů. 

4. K obhajobě je nutné si připravit v tištěné i elektronické podobě (ve formě Errata) upravený 

graf. č. 18 a 26. 
Poznámky - Abstrakt neobsahuje náležitosti, které jsou uvedeny v platném opatření k 

závěrečným pracím. 
- Teoretická část vykazuje problém s provázaností textu, např. mezi částí 1.1. 

a 1.2. 
- Autorka má v textu chybně uvedené odkazy na zdroje, když má zdroj více 

autorů.  
- V práci uvedené internetové zdroje v samotném textu práce, ale i v seznamu 

použitých informačních zdrojů neodpovídají platné citační normě.  
- Podkapitoly dle platného opatření nemají být uváděny na nové straně. 
- Dotazník byl u některých otázek velice složitý a bylo náročné otázky poté 

vyhodnotit. Respondenti často neoznačili všechny možnosti v otázce, např. u 
otázky č. 21 počet, příchuť. Otázka č. 26 v dotazníku je tzv. dvouhlavňová.  

Marie  ÁRVAIOVÁ 

Stravování dětí 2. stupně vybrané základní školy 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



- Vyhodnocení výsledků by zjednodušilo, kdyby u grafu či u slovního 
vyhodnocen, u každé otázky, byl uveden počet odpovídajících respondentů 
či odpovědí. Např. u otázky č. 3 mělo odpovídat 87 respondentů, protože ti 
označili u předchozí otázky možnost, že „snídají“. Nicméně součet u otázky 
č. 3 je 93. Takto je to i u dalších otázek, ovšem u těchto otázek se logiky dalo 
předpokládat označení pouze jedné možnosti (u otázek se objevovala slova 
nejčastěji, obvykle apod.).  

- Studentka chybně vyhodnotila (slovně pospala) graf č. 18 (strana 87): „Na 
tuto otázku odpovědělo pouze 89 dětí. Dvě třetiny dětí (60 dětí, 61 %) 
uvedly, že obvykle večeří teplou večeři. Studenou večeři uvedl o 37 dětí (37 
%). 2 žáci (2 %) uvedli, že si večeři kupují, a to instantní polévku nebo pečivo 
s anglickou slaninou.“. Stejný problém je i u grafu č. 26 (strana 58). 

- Nesrovnalost v grafu a následném slovním vyhodnocení vykazuje otázka č. 
12 (strana 48), kde je uvedeno, že respondenti označili možnost „s něčím 
jiným“. V grafu je uvedeno 11 možností, ve slovním hodnocení též 11, ale 
doslovný přepis sčítá 12 možností.  

- U otázky č. 11, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28 a 29 není konkrétně (doslovně) 
rozepsána možnost, kterou respondenti dopsali.  

- Pozitivně oponentka hodnotí studentkou provedenou komparaci dat. 
- Hlavní cíl a dílčí cíle nejsou v souladu s výsledky šetření. Autorka práce si 

dala za cíle zjistit počet žáků (respondentů), nikoli počet odpovědí.  

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 10.8.2018 PhDr. Jaroslava Hanušová,PhD. 


