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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

5 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

6 

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). 

5 

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). 

6 

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

5 

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). 

6 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

6 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Zamyslete se, jak by se měla práce dle obsahu a provedené 

praktické části nazývat. 

2. Jak jste postupovala při výběru respondentů do dotazníkového 

šetření. 

3. Zamyslete se, jak správně formulovat otázku č. 2 a č. 4 

z Vašeho dotazníkového šetření. 

4. Zamyslete se nad důvody, proč se hypotéza č. 4, „Dietní 

tendence se vyskytují častěji u žákyň sportovních tříd než u 

žákyň tříd“, nepotvrdila.  

5. Zamyslete se, jaké proměnné jste měla brát v úvahu při tvorbě 

či vyhodnocování hypotézy č. 5 „Stravování v kruhu rodinném 

každý den zažívá méně než 25% všech respondentů“. 

 
 
 
 
 
 

Bc. Soňa ŠNÁBLOVÁ 

Poruchy příjmu potravy u žáků 2. stupně základních škol 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky Název práce neodpovídá obsahu práce. Práce se věnuje především 

informovanosti a prevenci poruch příjmu potravy. 

 

1. Cíle, hypotézy a vyhodnocení: 

- na straně 39 autorka práce uvádí: „Cílem a účelem mé 

výzkumné části je zjistit informovanost mezi žáky běžných 

základních škol a žáky základních škol s rozšířenou výukou 

tělesné výchovy“  - chybí informace o tom, čeho se 

informovanost bude týkat, 

- určitý nesoulad je též možné nalézt mezi cílem dotazníkového 

šetření (strana 39 „…..jen okrajově se zaměřuji na to, jaké 

kladné a záporné stravovací návyky mají ….“) a cílem práce 

(strana 10 „…. kladné a záporné stravovací návyky“), 

- do části „3.2 Metoda dotazníkového šetření“  nenáleží údaje o 

návratnosti dotazníku, totéž platí i o části „3.2.2 Postup při 

zpracování výzkumu“, 

- v textu chybí informace o tom, kdo dotazníky dětem dával, jak 

probíhalo zadávání, co následovalo před a po zadání 

dotazníkového šetření apod., 

- v textu  části „3.2.1 Místo dotazníkového šetření a 

charakteristika respondentů“ není obsaženo to, co je 

avizováno v názvu. Chybí zde informace o technice a 

charakteristice výběru respondentů dotazníkového šetření, 

- u otázky č. 2, „Myslíte si, že máte dostatek informací o těchto 

poruchách“, není jasně definováno, co znamená slovo 

„dostatek informací“, 

- otázka č. 4 „Těmito poruchami trpí“ a poté informace v otázce 

č. 6, „Které ženy jsou nejvíce ohroženy těmito poruchami?“, 

jsou návodné, 

- chybně je položena otázka č. 14 „Sledujete v televizi pořady 

jako např. Česká Miss, Miss aerobic, módní přehlídky apod.?“  

- část „3.4 Výsledky výzkumu“ není dle obsahu textu správně 

nazvána. Text obsahuje nejen výsledky, ale i vyhodnocení 

hypotéz a diskuzi, 

- ve výsledcích měla autorka práce uvádět i reálná čísla, ne jen 

%,  

- v textu chybí vyhodnocení některých otázek z dotazníkového 

šetření – např. věk (po jednotlivých letech), pohlaví, typ školy,  

- v textu není nikde možné dohledat odpovědi u otevřených 

otázek (např. otázka č. 7), 

- nelze provádět srovnání a některá vyhodnocení otázek mohou 

být zavádějící, pokud není shodný počet dětí dle pohlaví v ZŠ a 

ZŠ s rozšířenou výukou TV (37 Ch x 70 Ch, 58 D x 45 D),  

- hypotéza č. 2 měla za úkol zjistit, zda „Žáci sportovních tříd 

častěji uvedou, že se setkali s osobou trpící některou z poruch 

příjmu potravy, než žáci tříd běžných“. Tuto hypotézu autorka 

práce zjišťovala otázkou č. 5 „Setkali jste se ve svém okolí s 

někým, kdo trpí nebo trpěl podle vás nějakou poruchou příjmu 

potravy (PPP)“. Autorka však vůbec nepracovala s možností, 

že se mohlo jednat klidně o jednu stejnou osobu a výsledek je 

tedy velice zkreslený, 

- hypotéza č. 3, „Alespoň 40 % dívek není spokojeno se svou 

postavou“, je velice subjektivní. V šetření již autorka práce 

nezjišťuje další informace, nepracuje s jinak měřitelnými 

údaji. Nezjišťuje a jakou nespokojenost se jedná, nepracuje 

s možností, že by dívky chtěly zvýšit hmotnost, zvětšit si poprsí, 



 

 

 

 

 

 

zvýšit svalovou hmotu apod. Problém oponentka spatřuje již 

v chybějící definici slova „postava“, 

- v textu na straně 55 je uvedeno „ Na tuto otázku odpovídali 

pouze žáci, kteří odpovídali v předchozí otázce Ano …..“. Ve 

vlastním dotazníku tato informace pro respondenty není 

uvedena (viz příloha). Opět není uvedeno, kolik bylo odpovědí 

a jaké. Tyto otázky mají též souvislost s otázkou č. 13 – není 

jasné kteří a kolik respondentů odpovídalo, 

- u hypotézy č. 5, „Stravování v kruhu rodinném každý den 

zažívá méně než 25% všech respondentů“, autorka práce 

vůbec nepracovala s dalšími ovlivňujícími faktory, nehledala 

vzájemné souvislosti, 

- na straně 63 srovnává studentka výsledky svého zjištění se 

spokojeností či nespokojeností tělesnými proporcemi (pozn. v 

dotazníkovém šetření se ptala na postavu) u dětí 11-16 let 

s dětmi ve věku 13-14 letech z jiného výzkumu – srovnání je 

nemožné, totéž platí u otázky č. 11, kde svá zjištění srovnává 

s výzkumem, který byl proveden u dětí 7. – 8. tříd ZŠ (strana 

64), 

- na straně 63 se studentka vyjadřuje k situaci, kdy se vyučující 

nechvalně vyjadřuje k postavě dítěte, není však jasné, kde tuto 

informaci autorka vzala. Otázka v dotazníkovém šetření zněla 

„Je ve vašem okolí někdo, kdo se nevybíravým způsobem 

vyjadřuje o vaší postavě?“- odpověď byla výběrová ano či ne. 

 

2. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel a 

úroveň jazykového projevu: 

- v textu autorka práce používá dvě různé metody citací – 

nepřímé citace cituje pomocí odkazu na autora (prvního prvku 

v citaci) a rok vydaní, přímou citaci uvádí pomocí číselného 

odkazu s následným uvedením pod čarou, 

- text obsahuje velké části, které nejsou citovány (např. strana 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, …), 

- zdroje uvedené ve vlastním textu ani v kapitole „15. Použitá 

literatura a prameny“ neodpovídají platné citační normě – 

chybí např. údaj o vydání, počtu stran, 

- název části „2.7 Léčba – terapie pro pubescenty“ a následné 

části “2.7.1 Informovanost a poradenství pro rodiče“, 

neodpovídají zařazení, 

- text obsahuje řadu překlepů a pravopisných chyb (např. při 

vyjadřování %, na straně 50 „neopovědělo“, …), 

- chybí seznam příloh. 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 13.5.2012 Jaroslava Hanušová 
 
 


