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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).  

4 

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

8 

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). 

8 

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). 

5 

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

8 

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). 

5 

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  

Mohla by autorka, prosím, objasnit, co konkrétně znamená její tvrzení : „Má určitou představu o 

tom, co je zdravý životní styl.“? 

Poznámky  

Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Protože se BP jmenuje „Postoje 

žáků vybrané střední odborné školy ke zdraví a zdravému životnímu stylu.“, bylo by vhodné 

do teoretické části práce, krom řady informací o výživě, která je také bezesporu jedním z 

faktorů  zdravého životních stylu,  zahrnout i více informací o dalších oblastech života, které 

zdravý životní styl formují. 

Název práce ne zcela koresponduje s otázkami položenými v dotazníku a s cíli práce. 

Autorka na základě získaných informací nemohla zcela naplnit cíl práce. 

K vyhodnocení hlavního cíle práce byly použity jen otázky z 3.1- 3.3. Proč autorka nevyužila 

i další otázky z dotazníku, které se také týkaly znalostí o zdravém životním stylu? 

Celá řada autorkou používaných informačních zdrojů je starších než rok 2000. Takové 

zdroje nemusí vždy uvádět relevantní informace. 

Citace použitých zdrojů v seznamu použitých  informačních zdrojů neodpovídají 

požadavkům citační normy ČSN ISO 690 z roku 2011 při zvoleném způsobu citování. 

 

Výsledek kontroly této práce na plagiátorství v systému Theses.cz je 56 %. Veškerá shoda je 

s již jednou odevzdanou prací autorky, která nespňovala požadavky kladené na závěrečnou 
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práci v daném oboru a tudíž ji autorka přepracovala. Nejedná se tedy o plagiátorství. 

 

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

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 22.05. 2019 Ing. Alena Váchová, Ph.D. 


