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a rozdílnosti výsledků školní mládeže na vesnici a ve městě 
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Rozsah práce   

stran textu 46 

literárních pramenů (cizojazyčných) 39 (5) 

tabulky, grafy, přílohy 4, 5, 10 
 

úroveň 
Náročnost tématu na 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti  x   

praktické zkušenosti   x  

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

úroveň 

Kritéria hodnocení práce 
výborně 

velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce   x  

logická stavba práce   x  

práce s českou literaturou včetně citací  x   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod   x  

hloubka provedené analýzy   x  

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň   x  

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
  x  

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
  x  

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

 

Ot. 1. 
„2.6.4 Sociálně ekonomické podmínky 

V chudších rodinách je není výskyt obezity tak vysoký, jako v rodinách s příjmy vyššími. Je to dáno 

hlavně tím, že rodiny s vyššími příjmy mají neomezený výběr potravin, které mohou konzumovat a 

jednak samotným způsobem života…atd.“ 

 

Souhlasíte s tímto tvrzení Fořta (2004), že v chudších rodinách není tak vysoký výskyt obezity? 

Je podle Vašeho názoru neomezený výběr potravin v rodinách s vyššími příjmy jednou z příčin 

obezity? 

 

Ot. 2.  
Která z příčin obezity (zevní faktory) má podle Vás největší vliv na vznik obezity?  

 

 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 

Viz. příloha posudku bakalářské práce. 

 

Oponent bakalářské práce: 

 

Jméno, tituly:   Martin Dvořák, Mgr.       

 

V Praze dne:   4.5. 2012      Podpis: 

 

 


