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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných 
výstupů práce…

4

Práce se zabývá aktuální problematikou školního stravování, které má v České republice tradici a v posledních 
letech se často potýká se snahami o neodborné zásahy a inovace, které nemají racionální základ. K těmto 
snahám také přispívá vyvíjející se vztah žáků a studentů ke stravování obecně, široká nabídka fastfoodových 
občerstvení a dalších možností stravování. 

2 Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích 
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem 
na praktické výstupy.…

4

Autorka pracovala samostatně, pravidelně téma konzultovala, s problematikou se podrobně seznámila, včetně 
studia odpovídající legislativy. Teoretický úvod zahrnuje historii školního stravování, současnou situaci, 
kontrolní systém, problematiku spotřebního koše, dále pak charakteristiky dětského věku a výživu školních dětí. 

3 Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného 
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický 
i teoretický přínos práce…

3

Cíle a záměry jsou jasně formulovány a kromě zjišťování postojů dětí ke školnímu stravování zahrnují ještě 
zjišťování stravovacích návyků a výživových zvyklostí dětí. Výsledky práce jsou prezentovány formou grafů, které 
hodnotí odpovědi na jednotlivé otázky, což nepřispívá k přehlednosti. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy…

3

Formálně je práce zpracována v souladu s požadavky na ni kladenými, jazyková i stylistická úroveň je dobrá.
Rozsah práce je dostatečný, citovaná literatura - české odborné časopisy a knihy jsou uvedeny ve správném 
formátu.
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výborně
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Podpis:

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka




