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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 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). 

6 

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). 

5 

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

 
Otázky k obhajobě - Jak byly vyvozeny, příp. z jakého primárního zdroje byly získány hodnoty 

BMI pro děti (s. 16). Jak byste v tomto případě využila percentilového grafu?  

- Jaký byl zvolen postup při výběhu respondentů? 

- V práci není zohledněno široké věkové rozpětí respondentů. Jak tato 

skutečnost ovlivnila výsledky výzkumného šetření?  

- Jak byly zajištěny podmínky průběhu výzkumného šetření?   

- Všechny výsledky jsou uváděny pouze v procentech. Předložte tabulky, jimiž 

můžete doložit konkrétní odpovědi jednotlivých respondentů a výsledky 

výzkumné sondy.  

- Hypotéza č. 3 je položena subjektivně. Zdůvodněte.  

- Zavádějící je otázka 15 – Jak bylo zajišteno, aby žáci shodně rozuměli 

termínu „aktivní sportování“? Jde i o školní TV? 

-V diskuzi (s. 61-65) jsou verifikovány hypotézy a vysloveny soudy, které 

z provedeného výzkumného šetření nevyplývají. Objasněte.  

- Autorka konstatuje…“která je zahrnuta do osnov v RVP“(s. 61) Vysvětlete, 

proč je toto tvrzení nesprávné.  

- Z jakých důvodů jsou v poslední verzi práce uvedeny jiné hypotézy než byly 

předloženy v nedokončené verzi předložené týden před odevzdáním práce? 

Vysvětlete, v čem je takovýto postup chybný . 

 
 
 
 
 

Soňa ŠNÁBLOVÁ 

Poruchy přijmu potravy u žáků 2. stupně základních škol 

PaedDr. Eva MARÁDOVÁ, CSc.  



Poznámky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Název bakalářské práce nekoresponduje s jejím cílem, obsahem a 

prezentovanými výsledky  - závažný nedostatek. 

 

Cíle, odborná úroveň obsahu, výsledky:  

- V textu práce jsou odborné nepřesnosti (nízkokalorických (s. 20), 

„kalorické“ hodnoty (s. 17), tělesné „váhy“ (s. 17), „kalorických a sladkých 

jídel“ (s. 55,  překlepy  a chyby (s. 50, 69, 70).  

-Jedním z uvedených cílů práce je zjistit „jejich kladné a záporné stravovací 

návyky“(s. 10).  Uveďte, v čem je cíl nesprávný? Co bylo v tomoto ohledu 

zjišťováno?  

- Otázky č. 4 a 6 jsou chybně formulovány – zdůvodněte a uveďte správnou 

formulaci. Jak je to se „správným“  řešením otázky 6?  

- Problém spatřuji v nízkem počtu respondentů – při vyhodnocení např.1,4 % 

= 1 žák, jinde 5 % = 1 žák (s. 61) 

- Komentář k ot.. 12 (s. 55) je zavádějící. O jaké počty žáků se jedná? Jaká je 

souvislost s ot. 13? Předložte podklady a vysvětlete, jak by bylo vhodnější 

postupovat.   

- Porovnávat výsledky výzkumů  (s. 63) týkající se spokojenosti s vlastní 

postavou není možné – jde o jinou věkovou skupinu.   

Nesmyslná je věta: „mohou vyhublost a podvýživa způsobit, nebo dokonce 

zastavit tělesný růst.“ 

 

Informační zdroje, formální pravidla, jazyková úroveň: 

Práce obsahuje velké části textu, které jsou přesně opsány z literatury či 

elektronických zdrojů a přitom nejsou citovány (s. 9, 11, 18, 25, 30 aj). Také 

dotazník je z podstatné části převzatý.   

Nejsou důsledně citovány informační zdroje (zejm. nejsou uvedeny strany, kde 

se informace nalézají, s. 12)). Autorka nečerpá z primárních zdrojů, ale 

většinou z graduačních prací několika studentů, ze  sekundárních zdrojů, z 

článků z bulvárního zisku (Blesk).  

Seznam informačních zdrojů není úplný - v textu jsou odkazy, ale zdroje 

citovány nejsou (Ulrychová apod.).  

Seznam zdrojů není číslován. Co znamená „název článku…“(s. 70)? 

Není přiložen seznam příloh, chybí ukázka vyplněného dotazníku.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:  8. 5. 2012           Eva Marádová 


