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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).  

8 

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

9 

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

7 

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). 

8 

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

7 

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. Domnívá se autorka, že je výuka v oblasti výživy a stravování na prvním stupni ZŠ dostatečná? Jaká 
témata by popř. do výuky přidala a která považuje za nadbytečná. 

2. Využije autorka výstupy ze své DP v rámci vlastní výuky na ZŠ? 
Poznámky  

Autorka se v teoretické části diplomové práce zabývá zásadami správného stravování, 

popisuje následky nesprávného stravování a popisuje, jak se na základě vzdělávacího 

programu pro prvního stupeň základní školy děti vzdělávají v oblasti výživy. V praktické 

části autorka pomocí dotazníkového šetření sledovala znalosti dětí prvního stupně ZŠ 

ohledně zdravého způsobu stravování. Na základě získaných výsledků připravila autorka 

projekt shrnující poznatky o zásadách správné výživy a stravování. 

Diplomová práce je psána srozumitelně a přehledně. Vedoucí práce v ní i přesto shledává 

některé nedostatky. Jedná se např: 

- Všechny tabulky a grafy musí mít své číslo a originální název. Autorce v kapitole Diskuse 

chybí čísla tabulek. 

- Některé citace v seznamu použitých zdrojů neodpovídají citační normě ČSN ISO 690: 

2011 a zvolenému způsobu citací v textu. 

- Citace v použitých výukových materiálech by měly také odpovídat výše zmíněné citační 

normě. 

Bc. Kateřina Indráková 

Úroveň znalostí žáků 1. stupně vybrané ZŠ o zdravém způsobu stravování 

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D. 



 

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

oboru.  
 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 2. 1. 2021 


