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1 – 10 bodů *) 

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

5 

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

4 

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

4 

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

5 

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

5 

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

5 

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

5 

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

6 

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). 

4 

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

4 

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

Otázky k obhajobě   
 

 

Poznámky 1. První strany diplomové práce neodpovídají požadavkům, která jsou dána 
opatření k závěr. pracím. Nekorespondují ani názvy kapitol s opatřením 
k závěr. pracím.  

2. Název práce je velmi obecný. Navíc minimálně souvisí s výstupem práce. 
Práce zcela postrádá kapitolu, která by byla o uplatnění výsledků 
v pedagogické praxi!  

3. V obsahu nelze mít 2x kapitolu - číslo 1 – jedenkrát v teoretické části a 
podruhé v praktické části. Práce je celek. Dále v práci v obsahu se několikráte 
objevilo oznámení: „Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Chyba! Nenalezen zdroj 
odkazů.“ 

4. Nelze mít výzkum na stejné úrovni jako cíl, metodiku, analýzu apod. Autorka 
každou tuto část dala do zvláštní kapitoly.  

5. Nekoresponduje obsah v tištěné a elektronické verzi práce – některé kapitoly 
v elektronické části zcela chybí! 

6. Práce obsahuje plno stran – odstavců, kde zcela chybí odkazy na zdroje, 
např. strana 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23,30, 31, 33, 34, ……. 

7. Dle platného opatření se v práci odstavce nevyznačují odsazením textu.  

Bc. Monika  PRKNOVÁ 

Zásady zdravého životního stylu a jejich uplatnění v pedagogické praxi 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?id=773200a7c72baf3276ca2b4227e625ed&tid=&redir=detail&did=162409


8. V textu práce autorka uvádí odkaz na zdroj, kde uvádí i konkrétní stranu, kde 
lze citovaný text v primárních zdroji najít. Nicméně vlastní text v uvozovkách. 
Není tedy srozumitelné, zda se jedná a o přímou či nepřímou citaci! (např. 
strana 12. odkaz 10). 

9. Oponentka nesouhlasí s tvrzením, že denní spotřeba vody se řídí pouze 
věkem, respektive vývoj. obdobím (strana 25)! 

10. Proč v kapitole „2.3 Pohybové aktivity dospívající mládeže“ jsou obsaženy 
civilizační onemocnění – tedy dle autorky práce cukrovka a obezita?  

11. Na straně 26 autorka práce uvádí, že: „Cukrovka se projevuje buď zvýšenou 
koncentrací glukózy v krvi, tzv. hyperglykémií, nebo naopak sníženou 
koncentrací cukru, tzv. hypoglykémií.“. Oponentka rozhodně nesouhlasí 
s tvrzením, že se jedná o příznaky. Dle oponentky se jedná o komplikace!  

12. „2.4.7 Nezdravá soutěživost“ má pouhých 12 řádků a ani jeden odkaz na 
zdroj (strana 35)! Podobný problém je i u části „2.4.5 Nezdravé projevy 
sportovního fanouškovství“ (strana 33/34). 

13. Zcela nelogické je, proč jsou ve zvláštní kapitole Aditiva. Tato kapitola má 27 
stran a pouze 6 odkazů. Velmi podobně to je i s počtem odkazů v části „4.1 
Program „Zdraví 21“ v ČR. 

14. Na straně 75 autorka práce uvádí, že: „ … zvolila kombinovanou formu 
anonymního dotazníkového šetření, v rámci níž se jednalo o výzkum 
kvantitativní a kvalitativní ….“. Oponentka tomuto tvrzení nerozumí. Toto 
tvrzení není nikde dále v textu vysvětlen. Výsledky tomuto tvrzení 
neodpovídají.  

15. Jak autorka práce mohla vyhodnocovat dotazníky dle pohlaví, když přiložený 
dotazník tuto položku neobsahuje? To samé je o věku! 

16. Každý graf musí mít název, nestačí uvést pouze „Graf Č. 1“. 
17. Ve výsledcích nelze uvést pouze % vyjádření. Nelze provést přepočet 

správnosti výsledků a výsledky jsou vzhledem k počtu vzorku v % zavádějící! 
18. Velice diskutabilní jsou i otázky v dotazníku pro žáky – např. otázka č. 2, 

otázka č. 6 – zde jistě vedle četnosti hraje roli i množství, totéž platí i o 
otázce č. 7, 8, 16. Co je myšleno sportem v otázce 10 ….. 

19. Totéž platí i pro dotazník pro rodiče – kde jsou nějaké identifikační údaje, jak 
autorka ví, že se jedná o rodiče dětí, které dotazník vyplnily? Co bylo myšleno 
otázkou 2 – označením „v poslední době“. Opět u otázky č. 6, 18 je důležité i 
množství. Opravdu všichni rodiče vědí, co jejich dětí jedí, zda kouří apod.? 
Opravdu všechny děti bydlí s rodiči? V práci je uvedeno, že se jedná o žáky ve 
věku 15 – 22 let? Opravdu rodič ví, zda si jeho 22leté dítě čistí zuby? Ví, kolik 
hodin jeho dítě sleduje TV, stráví u PC či spí? 

20. Na straně 83 je uvedena věta: „Požívání alkoholu představuje nejen velký 
zdravotní problém, ale také problém celospolečenský. Vznikají nejrůznější 
chronická onemocnění, zejména nádory, onemocnění srdce, psychické 
poruchy, poruchy chování apod.“. Zde předpokládám, že autorka vycházela 
z nějaké studie /zdroje/, v práci však opět není uvedený žádný odkaz. 

21. Na straně 88 autorka uvádí, že :“ Z výsledků vyplývá, že rodiče chlapců oboru 
automechanik svým dětem ovoce a zeleninu dopřávají každý den v 65 %, 
….“. Otázka však zněla „Jak často se v jídelníčku vašeho dítěte objevuje 
ovoce a zelenina?“. Nelze z toho vyvodit to, co uvedla studentka! Podobných 
tvrzení lze najít v práci více! 

22. V práci zcela chybí komparace dat.  
23. Vzhledem k tomu, že studentka studuje učitelství, měla práce obsahovat 

didaktické doporučení. Toto se dalo předpokládat i vzhledem k názvu práce – 
„uplatnění v pedagogické praxi“! 

 

Celkové hodnocení  **) Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru.  

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 15.8.2017  PhDr. Jaroslava Hanušová,PhD. 


