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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Práce se týká problematiky označování potravin a srozumitelnosti značení pro spotřebitele. Přínos lze spatřovat
zejména v zaměření studie na nemocné s diabetem. Této problematice není dosud věnována náležitá pozornost,
přestože počty nemocných narůstají a dietní opatření tvoří nedílnou součást léčby. Pro úspěšnou dietoterapii je
přitom zásadní edukace pacientů a jejich znalosti o složení potravin. Výstupy práce mohou být autorkou využity
v její praxi nutriční terapeutky, doporučuji publikaci v odborném časopise.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka prokázala, že má hluboké znalosti celé problematiky, při přípravě bakalářské práce velmi dobře zúročila
své zkušenosti s edukací diabetiků. Autorka prokázala dobrou schopnost práce s literaturou, použité literární
prameny jsou relevantní. Oceňuji zejména část, která se týká problematiky potravinového práva a legislativních
požadavků na značení potravin.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…
Cíle práce a hypotézy jsou jasně formulovány, použitá metodika (včetně statistických testů)j je relevantní. Ocenit
je třeba aktivitu a samostatnost autorky při získávání a zpracování dat.

Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Práce má odpovídající strukturu a rozsah, po formální stránce je zcela vyhovující. Ocenit musím dobrou
jazykovou a stylistickou úroveň a přehledné zpracování výsledků v podobě přehledných grafů.
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Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

