
   

Název práce:

Indikátory kvality BAKALÁŘSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální pedagogika 

resp. příbuzných oborů.
x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má být 

ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor zjistit.
x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 

zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled názorů 

vztahujících se k danému tématu na základě odborné literatury. 

Přiměřený rozsah zdrojů vč. Inetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce.
x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace hypotéz 

(pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy 

formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo určeného cíle 

práce. (Závěr není redukován jen na výsledky a interpretaci 

výzkumu, potvrzení či vyvrácení hypotéz.)
x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, obsah 

aj), grafická a typografická úroveň práce.
x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 

x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. 
x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Otázky k obhajobě BAKALÁŘSKÉ práce:

Dne:  Podpis:

Analytická část 

          CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

Překvapily Vás výsledky, nebo byly v souladu s Vaším očekáváním? Postoupila jste výsledky Vaší práce 

zapojenému gymnáziu? Jak s nimi dále pracují? Zjišťovala jste, jaké preventivní programy žáci v rámci 

školní docházky absolvovali? Měly na výsledky nějaký vliv? Obě ženy uvedené v dotazníku představují 

protipól nejen vzájemně jedna k druhé, ale výrazně se odlišují také od běžně vnímané normy (stanovené 

např. prostřednictvím BMI). Neuvažovala jste, pro potřeby dotazníku, o využití obrázku a profilu zdravé 

ženy s BMI v pásmu průměru?

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

Práce se věnuje aktuálnímu tématu poruch příjmu potravy a jejich možným vztahem se sociálními sítěmi, taktéž 

aktuálním nástrojem, který je zejména mezi mladými lidmi velmi populární. Pracuje s otázkou, do jaké míry mohou 

sociální sítě formovat postoj mladých lidí ke stravování. Zaměřuje se zejména na vztah influencera (významná 

osoba využívající sociální sítě ke své prezentaci) a followera (osoba sledující profil influencera).   

Doporučujeme příště věnovat více pozornosti jazykové úpravě, práce obsahuje četné pravopisné, gramatické i 

stylistické chyby. U grafů na str. 22 a 23 chybí přesný zdroj, nenacházíme jej ani v bibliografii na konci práce. 

Webový odkaz na str. 17 není funkční, pro vyhledávání daných informací by bylo vhodnější využít odpovídající 

odborné publikace. V textu na mnoha místech postrádáme zdroje. Považujeme za vhodné vypnout označení a 

podtržení hypertextových zdrojů.
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