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Rozsah práce  

stran textu 62 

literárních pramenů (cizojazyčných) Celkem 57, cizojazyčných 3 

tabulky, grafy, přílohy 8/4/0 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti  x   

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
 x   

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce  x   

práce s českou literaturou včetně citací  x   

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
 x   

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení  x   

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
 x   

stylistická úroveň  x   

nároky BP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
 x   

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
 x   

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

 x   

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce    je  doporučena k obhajobě.  
 

Navržený klasifikační stupeň: Velmi dobře 
Do rámečku vypsat slovní hodnocení z této škály: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl/a 
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Otázky k obhajobě:  

Jak se liší intenzita maximálního zatížení při převažujícím využití sacharidů nebo tuků? 

Co je energetická bilance a z čeho se musí vycházet při návrhu režimových opatření pro ovlivnění 

nadváhy a obezity? 

Co je tedy rozhodující příčinou vzrůstu nadváhy a obezity v dětském věku? 

Jaký je maximální čas mezi jednotlivými jídly? 

Jak by bylo možné posoudit „pohybovou“ zralost dětí mladšího školního věku? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Je škoda, že v práci jsou některé formální chyby – Ulrichová je Ulbrichová, neznačí se v současnost 

diabetes II. typu, ale arabskou číslicí 2. typu,  

Na druhou stranu si cením snahu po komplexním pojetí práce 

 

 

 

Oponent bakalářské práce: 
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