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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 

Téma práce je v souvislosti se zdravým životním stylem celé společnosti velmi aktuální a 

pro tuto věkovou skupinu zajímavě nastaveno. Obsahová struktura práce je práce 

v souladu s požadavky. Osnova je logicky strukturovaná , formulace problému a cíle práce 

jasně stanoveny.  

 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce     

 s literaturou (odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 

Autorka uvádí 32 literárních odkazů, včetně 6 internetových zdrojů, což kladně ovlivňuje 

kvalitu celé práce. Zkoumaný problém je pečlivě analyzován, citace v textu jsou v souladu 

s normou. 

 

 

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce. 

Autorka stanovila pouze 2 hlavní hypotézy, z nichž první obsahovala ještě 3 dílčí. Jejich 

formulace koresponduje s hlavním cílem práce a předem stanovenými výzkumnými 

otázkami.            

 

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 

Vybrané metody jsou vhodně zvolené, samotné nástroje těchto metod jsou někdy 

sestaveny s omezeným počtem možných odpovědí, které mohou zkreslovat výsledné 

interpretace (př.: otázka 4. 1: Ovládá Vaše dítě: - nabídka 5 pohybových aktivit, bez 

možnosti i jiných - nejmenovaných, které by mohly být doplněny samotnými respondenty)  

Otázka pitného režimu by zasloužila podrobnější analýzu v teoretické části, již proto, že 

autorka uvádí samotný problém o nejasnosti vhodnosti pití mléka a spotřebě mléčných 

výrobků rodičů dětí.  

Postup práce je logický, oceňuji i pilotní výzkum, který přináší řadu praktických 

zkušeností pro výzkum samotný.  

Z tabulky na str. 36 není zřejmé, zda šestileté děti byly zařazeny ve skupině 5 – 6 či 6 – 7 

let, navíc v kategorii starší byli zařazeni pouze 3 jedinci. Formálně se jedná o výzkumný 

soubor či skupinu, než jak uvádí sama autorka v nadpisu kapitoly 6.1„ Zkoumaný vzorek“. 

                         

 



5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, 

 grafů, tabulek aj.), zaměření a úroveň diskuse. 

Statistické zpracování výsledků je přehledné a pečlivé, celkem je zobrazeno 14 

sloupcových grafů, chybí jejich seznam. Jediná tabulka v textu postrádá normovanou 

úpravu.  

V samotné diskuzi se, mimo jiné, i nestandardně hodnotí práce: „Na základě zjištění je 

možné konstatovat, že výzkum zodpověděl položené otázky, a tím splnil cíl práce.“  

Až samotný závěr práce jasně sumarizuje hypotézy s jejich vyhodnocením. 

                         

 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl 

 a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

Závěr práce je jasný a srozumitelný, autorka uvádí i některá doporučení. 

 

                
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost text, 

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální – jazyková, stylistická a logická úroveň práce je v souladu s požadavky, 

připomínky se týkají zejména statistického vyhodnocení výsledků, uvedené již výše 

v textu. Rozsah práce je přiměřený, bibliografické citace v souladu s normou. 

                
 

8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, 

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Autorka se zdatně orientuje v dané problematice a prokazuje schopnost sepsání  

bakalářské práce v odpovídající kvalitě. 

                
 

Práci k obhajobě doporučuji 

 

Otázky k obhajobě:  

1) Jaká jsou aktuální doporučení odborné veřejnosti spotřeby mléčných výrobků a pití 

mléka? 

2) Jaké bylo věkové složení výzkumné skupiny s odkazem na výše uvedenou připomínku? 
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