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1
Aktuálnost problematiky, originalita práce

2

Téma práce je aktuální. Práce replikuje růzkumy, které již byly provedeny dříve, originalita není vysoká.

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

2

Autorka dobře pracuje s literaturou, nicméně její selekce je nevyrovnaná, v práci s enevěnuje dostatčná 
pozornost somatickým důsledkům denutrice způsobeným nutriční karencí při nekvalifikovaně nastavených 
redokčních dietách v adulescenci.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

Autorka samostatně zpracovala a vyhodnotila anketní dotazník, jehož výsledky srovnává s již poblikovanými 
rpacemi. Její interpretace i míra kritického zhodnocení metodiky jsou na velmi dobré úrovni

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

2

Práce má 42 stran textu + přílohy.Formální zpracovná je dobré. Jazykově a stylisticky je práce průměrná, 
obsahuje několik stylistických neobratností, kdy styl se spíše přibližuje populárnímu článku. tyto neobratnosti 
však nejsou na úkor celkového vyznění práce  a její srozumitelnosti.
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě: Jaké somatické důsledky může mít nutriční karence při redukční dietě ?

Objasněte rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií.

Hodnocení celkem: Doporučuji - nedoporučuji práci k obhajobě:

Práci doporučuji k obhajobě.

Návrh klasifikace práce: výborně - velmi dobře – dobře - nedostatečně

velmi dobře

Datum:
11.8.2011

Podpis:

* nehodící se vymažte nebo škrtněte

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




