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

Otázky k obhajobě
1. Jaká konkrétní doporučení byste navrhla učitelům, kteří chtějí sladit svůj životní styl
a práci učitele?
Poznámky
Předložená bakalářská práce je prací teoreticko-výzkumnou. Bakalářská
práce s názvem Rozvoj well-beingu vysokoškolských učitelů pomocí
aktivit podporujících zdravé stravování se v teoretické části zabývá
pojmem well-being a pojednává o pozitivní psychologii. V praktické
části práce autorka zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, jaké jsou
stravovací návyky vysokoškolských učitelů a zda jim jejich pracovní
podmínky umožňují pravidelné stravování.
Práce je psaná přehledně a srozumitelně, přesto se v ni vykytují některé
nedostatky, např.:
- Popisky obrázků a grafů se uvádějí pod obrázky a grafy.
- I u výsledků možnosti „jiné“ by měly být uvedeny absolutní i
relativní četnosti.
- Oponentka nerozumí, jak předložená doporučení navazují na
zjištěné výsledky dotazníkového šetření.

Celkové hodnocení **)

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném
oboru.

**) 100-86 bodů: výborně, 85-71 bodů: velmi dobře, 70-55 bodů: dobře, 54 a méně bodů: neprospěl(a)
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