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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

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).  

6 

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

5 

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). 

6 

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

6 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou 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). 

6 

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

6 

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

 
Otázky k obhajobě  

1. Na základě jakých výsledků zvolila autorka pro svůj pedagogický výstup právě téma „Ochutnej 
exotické ovoce a zeleninu.“? 

2. Autorka donese k obhajobě k nahlédnutí dotazníky, ze kterých získala výsledky do své práce. 
 

Ve formě Erraty v tištěné i v elektronické podobě autorka donese k obhajobě:  
1. Vyhodnocení hlavního cíle práce. 
2. Ukázku komparace dat. 

Poznámky  

Diplomová práce se zabývá stravovacími návyky žáků 2. stupně ZŠ, která se nachází v Plzeňském 

kraji. 

Vedoucí práce spatřuje v práci následující nedostatky: 

- Abstrakt uvedený v práci neobsahuje žádné výsledky práce. Klíčová slova v českém 

jazyce nejsou řazena abecedně. 

- Velká část teoretické práce je zaměřena všeobecně na zdraví, nezabývá se konkrétně 

tématem DP. 

- Citace zdrojů (především elektronických zdrojů) uvedené v textu teoretické části práce, 

ale i seznamu literárních zdrojů, nejsou napsány správně tak, aby se daný zdroj dle nich 

nechal jednoznačně identifikovat (např. str. MZČR, 2014 MŠMT, 2018 SZÚ, 2019…). 

- V práci nejsou uvedeny výzkumné otázky. 

Bc. Šárka MAŠKOVÁ 

Školní stravování žáků 2. stupně ZŠ – Plzeňský kraj 

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D. 



- U grafů chybí popisek osy y. 

- Kapitola 4.5 Diskuse a komparace dat je pouhým shrnutím již jedou citovaných 

výsledků. Komparace dat je naprosto minimální. Chybí jasná odpověď na hlavní cíl: Jak 

se stravují žáci 2. stupně ZŠ nacházející se v Plzeňském kraji? 

 

Celkové hodnocení  Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru. 
 

 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 22. 8. 2019   Ing. Alena Váchová, Ph.D. 


