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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).  

5 

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

6 

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

7 

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). 

7 

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

7 

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). 

8 

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. Kdo zadávat dotazníky cílové skupině?  
2. V komparaci dat na straně 68 autorka práce uvádí, že: „Třetím chlapcem ke srovnání je chlapec, který 

pochází z rodiny, která je vegetariánská. Chlapec vždy dopředu hlásí, že něco nesmí, protože jsou 
vegetariáni. Na obědy z tohoto důvodu do školy nechodí.“ Kde lze tuto informaci nalézt ve výsledcích 
práce?  

3. Z jakých výsledků autorka práce vycházela ve svém tvrzení (strana 69): „V případě teoretických znalostí 
o skladbě potravy je informovanost velmi nízká pouze 20 % respondentů znalo tři základní složky 
potravy a 32 % z celkového počtu žáků zná výživovou pyramidu“? Otázka č. 5, („Víš, z jakých tří složek 
se skládá strava (skládají potraviny)? Z jakých živin“), byla polootevřená a nelze tedy vycházet pouze 
z označení možnosti „Ano“. Je nutné při zjišťování znalosti zohlednit i uvedení správného zdůvodnění. 

4. Didaktický výstup je prací autorky, či je odněkud převzat? Kdy byl projekt realizován? Autorka na straně 
53 uvádí, že: „Část z nich upřesňovala, že si informaci pamatuje z projektového dne Zdravá výživa, který 
na škole probíhal v minulém školním roce“.  

5. K obhajobě, prosím, přineste v tištěné i elektronické verzi (ve formě Errata) dopracované doslovné 
přepisy u polootevřených otázek (viz níže).  

6. K obhajobě, prosím, přineste v tištěné i elektronické verzi (ve formě Errata) dopracované výsledky u 
otázky č. 13 (viz níže).  

Poznámky - Výsledky polootevřených otázek z dotazníku (otázky 4, 5, 7, 12, 14) neobsahují 
doslovné přepisy respondentů. Přepisy nejsou obsaženy ani v příloze práce. 
Výsledky nejspíše obsahují pouze autorkou vytvořené kategorie odpovědí. 

- Studentka u každé otázky ve výsledcích uvedla celkový počet odpovědí dle 
kategorie z dotazníku. Poté uváděla v té samé větě počty dětí dle ročníku. % 
vyjádření je však chybné, např. strana 51 „V případě 34 (57 %) záporných odpovědí 
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Úroveň znalostí žáků 1. stupně vybrané ZŠ o zdravém způsobu stravování 
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je 12 (20 %) žáků z třetích ročníků, 9 (15 %) žáků z druhého ročníku, 7 (12 %) žáků 
z5. ročníků, 6 (10 %) ze čtvrtých ročníků. Tito žáci mají za to, že zdraví není to, co 
mohou ovlivnit oni sami, nedávají si vliv kvality stravy na organismus do 
souvislostí.“ Studentka v konkrétním případě uvádí 34 záporných odpovědí 
z celkového počtu 60 žáků - tedy 57 %. Nicméně pokud dále ve stejné větě píše o 
jednotlivých ročnících, tak % neměla počítá z celkového počtu 60 respondentů. 
Studentka buď měla % počítat z počtu dětí v jednotlivých ročnících či z počtu 
záporných odpovědí.  

- Ve výsledcích není slovně vyhodnocena otázky č. 13 (strana 61). Graf neobsahuje 
číselnou stupnici, není ani srozumitelné, zda je výsledek v absolutní či relativní 
četnosti. 

- Komparace dat neobsahuje žádné srovnání s podobným výzkumem či s odbornými 
publikacemi. 

- V didaktickém výstupu chybí odkazy na přílohy práce.  
- Závěr je velmi krátký, má např. obsahovat shrnutí z teoretické i praktické části 

diplomové práce. 

 

 

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

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 6.1.2021  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


