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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
4
výstupů práce…
Téma bakalářské práce je zejména s ohledem na stoupající výskyt obezity u dětí, poruch příjmu potravy u
mladistvých dívek a vliv reklamy a médií velmi aktuální. S ohledem na velikost souboru, nelze výsledky práce
zobecnit, přesto pro region, ve kterém šetření proběhlo mohou v preventivních programech Zdravého města
Kroměříž sehrát významnou roli tím, že blíže specifikují věkovou skupinu, která je nejvíce ohrožená.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
3
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Autorka pracovala samostatně, ve své práci cituje 22 literárních zdrojů a lze jí vytknout pouze práci s českou
databází. Nicméně lze konstatovat, že se autorka s problematikou v širších souvislostech plně seznámila.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
3
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Cíl práce je jednoznačně formulovaný a identifikace tří pracovních hypotéz je vyváženou ambicí k rozsahu
bakalářské práce. Autorka samostatně vypracovala metodiku a uskutečnila sběr dat mezi 200 patnáctiletými
respondentkami navštěvujícími ZŠ a SŠ v městě Kroměříž. Výsledky prezentuje formou grafů se stručným
komentářem. Diskuzi věnuje teoretickému východisku pracovních hypotéz a zjištěným výsledkům. Na jejich
základě formuluje preventivní opatření na úrovni rodiny, školy a společnosti. Autorka plně nevyužila potenciál
získaných dat k hlubší analýze a formulaci konkrétní prevence.
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
4
dodržení publikační normy…
Po formální stránce bakalářská práce (o rozsahu 73 stran včetně příloh) splňuje všechny požadavky a na
ojedinělou výjimku drobné stylistické chyby a odlišných dat ve dvou tabulkách nelze práci nic vytknout.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Jaké jsou nejčastější motivy 51 patnáctiletých respondentek, které již
v minulosti držely redukční dietu?
Vysvětlete, jak je možné, že respondentky uvádí, že nemají podporu rodičů,
ale ti si nevšimnou“, že jejich dcera drží redukční dietu?

Hodnocení celkem: Doporučuji práci k obhajobě:
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení
BODY
KLASIFIKACE
13 a více
Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

