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1 – 10 bodů *) 

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu  
a charakteru práce). 

9 

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce).  

8 

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a metodám 
práce, text je jasně a logicky strukturován).  

7 

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce). 

7 

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). 

7 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

7 

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). 

7 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

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

 
Otázky k obhajobě - Proč autor neuvedl kromě souhrnných výsledků celé cílové 

skupiny  i výsledky dotazníkového šetření získané ve 3. 4.  a 

v 5. ročníku? Odpovědi žáků  jednotlivých  ročníku se nelišily? 

Doporučuji, aby při obhajobě dal autor členům komise 

k disposici všechny zpracované dotazníky, utříděné podle 

ročníků k nahlédnutí. 

- Jaká doporučení, na základě studia informačních zdrojů, 

rozhovorů s pedagogy a vlastních zkušeností, autor navrhuje 

použít pro změnu vztahu dětí ke „sladkostem“? 

- Může autor doložit souhlas učitelek, uvedených plným jménem, 

s  publikací jejich odpovědí ve strukturovaném rozhovoru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ondřej VANYA 

Stravování dětí mladěího školního věku ve vztahu k prostředí vybrané základní 

školy 

Doc. Ing Jitka Vodáková, CSc. 



Poznámky V  BP jsou některé nedostatky po obsahové i formální stránce: 

- nadpis 2. kapitoly není zcela v souhlasu s jejím obsahem; např. 

do správné výživy nepatří jen snídaně a svačina; 

- bylo vhodné zmínit  poslední verzi výživových dporučení pro 

občany ČR, ve kterých jsou uvedena i specifika výživy dětí 

jednotlivých věkových skupin, v souladu s doporučeními 

DACH- tj. doporučeními  v Německu, Rakousku a Švýcarsku;. 

- s. 15- alkohol není výživa pro děti, ve výčtu sacharidů chybí 

disacharidy, dále uvedené,  složení sacharózy a maltózy; 

- na více místech jsou použity neobratné formulace vět (s. 19 

aj.), méně vhodné výrazy (např. s. 71- výsledky vyšly najevo), 

chybné koncovky slov aj.; 

- v tabulce č.1 chybí celé záhlaví, ve 3. tabulce u 1. sloupce; 

- bylo vhodné uvést obsah použitých zkratek, vždy odkaz na 

použité zdroje; 

- v BP je několik pravopisných chyb, které je nutno opravit     

(s. 45, děti samy ne sami, shoda podmětu s přísudkem- s. 53); 

- pokud  se uvádí více autorů jedné publikace, je pořadí příjmení 

a jméno stejné, na publikaci Blattné z roku 2005 se podílelo 

více autorů; 

- v metodice praktické části BP (6.2.3) chybí odkaz na dotazník 

uvedený v příloze, podrobnější údaje o zpracování dotazníků, 

použitý program pro grafické zpracování, termín výzkumného 

šetření; 

      -     ve výsledcích dotazníkového šetření (6.3.3) uvedeny hypotézy 

             a charakteristika cílové skupiny; bylo vhodné zařadit  je 

             do subkapitol 6.1 a 6.2 nebo nadpis upravit. 
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