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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

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).  

8 

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). 

8 

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). 

7 

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). 

8 

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 

V práci postrádám shrnutí teoretické části vzhledem k cílům části praktické. Formulujte 

stručně východiska pro praktickou část, která z literární rešerše vyplynula.  

Jako problémová se jeví pro žáky 1. stupně otázka č. 11 – odhad, kolik tekutin vypijí. 

Odpovídaly výsledky realitě?   

Lišily se výsledky dotazníkového šetření v jednotlivých věkových skupinách? 

Jaký přínos pro výchovu ke správným stravovacím návykům může mít provedné výzkumné 

šetření? Formulujte doporučení pro jiné školy. S jakými možnými problémy je třeba při 

takovém šetření počítat? 

 
 
 
 
 

Poznámky  Po obsahové stránce se v textu vyskytují nepřesnosti, které jsou zřejmě důsledkem snahy 

autora o stručný výpis základních informací. Chybí  některé odkazy na zdroje (např. s. 17 – 

Bílkoviny). Zařazení tab. 2  do kapitoly o tucích je poněkud chaotické (s. 22).  Výzkumné 

šetření je zpracováno přehledně. Kombinace několika metod je vhodná pro komplexní 

zmapování aktuální situace ve vybrané škole. Název kap. 6.3 nekoresponduje s obsahem 

(nejde jen o výsledky).  

V textu je použita řada zkratek, které nejsou vysvětleny v samostatném seznamu. V práci 

chybí seznam grafů a tabulek. Informační zdroje nejsou všechny citovány dle normy ISO – s. 

76, seznam zdrojů není číslován. Práce má vyhovující jazykovou úroveň, jen v záznamech 

rozhovorů jsou gramatické chyby (s. 45, 53).  

 
 
 
 
 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  
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