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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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

7 

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). 

6 

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). 

6 

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 1. Uveďte, jak by mohl znít název diplomové práce podle jejího 

obsahu. 
2. Podle jakých kritérií jste určila cílovou skupinu pro praktickou 

část vaší diplomové práce? 

3. Je možné v diplomové práci nalézt souvilost mezi odpověďmi 
respondetů vzhledem k věku, pohlaví či škole? Pokud ano, 
v jakých částech dotazníkového šetření. 

 
 

Poznámky 1. Praktická část práce:  
- V cíli i v názvu práce diplomantka uvádí, že bude zjišťovat postoje 

středoškolské mládeže. Postoje jsou však dotazníkovým šetřením 
zjištěny minimálně, většina otázek byla znalostních.  

- Kapitola „8.4 Charakteristika souboru“ je stručná. V textu zcela chybí 
informace o tom, jak byly školy a třídy vybrány, jakou metodou apod.   

- Do části „8.4 Charakteristika souboru“ nenáleží „Tabulka 2: 
Charakteristika pracovního souboru“ (strana 54), protože je tvořena 
jen jedinci, kteří navrátili dotazník. Tato tabulka měla být součástí „9 
Výsledky“. 

- Ve výsledcích není uvedeno vyhodnocení identifikačního údaje u 
otázky  na věk.  

- Na straně 53 diplomantka uvádí, že: „ ….. studenti 4. ročníku byli ve 
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věkovém rozmezí od 18 do 23 let“ Vzhledem k zadání práce a tvrzení 
diplomantky na straně 13, se mělo jednat o respondety ve věku 15 – 
19 let. Pokud byly do vzorku zařazeny i osoby ve věku 20 – 23 let, 
jsou výsledky zkreslené a nevypovídající. A vzhledem k tomu, že 
diplomantka nikde nerozpracovala otázku na věk, není tedy známo, 
kolik studentů či studentek bylo ve věku nad 19 let (nesplňovalo 
základní krítéria pro výzkum). 

- Není jasné, proč diplomantka, v dotazníkovém šetření v části 
„Identifikační údaje“ zjišťovala pohlaví či školu cílové skupiny, když 
s těmito údaji již v praktické části své diplomové práci nepracovala.  

- Odpovědi otevřených otázek (např. otázka 9) diplomantka  shrnula. 
Nikde v práci se nedají doslovné odpovědi respondetů dotazníkového 
šetření nalézt. 

- Nesrovnalost ve vyhodnocení je možné nalézt na straně 63 v tabulce 
16: „Možná negativa spojená s alternativními způsoby stravování“. 
V tabulce pod možností h) jiné, je uvedena jedna odpověď, nimcéně 
v textu (slovním popisu) nad tabulkou diplomantka uvádí, že: 
„Odpověď h) „Jiné“ nikdo neuvedl.“ 

- V diskuzi se mohla diplomantka zamyslet a hledat souvilosti s 
identifikačními údaji respodentů (věk, pohlaví, škola). V opačném 
případě byly indetifikační údaje zjišťovány zcela zbytečně. 

- V části „11 Vyhodnocení výzkumného šetření s ohledem na 
předpokládané hypotézy“ se měla diplomantka zamyslet, proč její 
hypotézy č. 1, 3 a 5 nebyly prokázány.  

- Za velmi slabou hodnotí oponentka část „12 Návrh jednorázového 
informačního semináře“. V textu chybí řada podstatných informací, 
např. o počtu dětí, typu školy. Není též jasné, zda mezi jednotlivými 
částmi budou pauzy, protože udržet pozornost studentů 120 minut 
není reálné.  

 
2. Obsahová náplň: 
- V textu není vysvětleno, proč se v teotetické části diplomantka 

zmiňuje o výživě dětí před obdobím adolescence, když podle názvu 
práce, ale i v samotném textu práce na straně 13 či v zadání práce 
zmiňuje, že práce bude o středoškolské mladeži (věk 15 – 19 let),  

- Nesrozumitelný je důvod nepoměru mezi částmi „3.3 Výživa dětí 
před obdobím adolescence“ (cca 3 strany) a „3.4. Výživa adolescentů“ 
(cca 1,5 strany včetně prostorově rozsáhlé tabulky). 

- Chybí též souvislost mezi alternativními směry a poruchami příjmu 
potravy. 

- Vzhledem k názvu práce měla diplomantka v teoretické, ale i 
v praktické části práce pracovat s větším množstvím informací o 
alternativním stravování nebo název práce upravit. 

 
3. Úroveň jazykového projevu:  
- Text obsahuje překlepy a chyby – např. v zadání práce je u vedoucí 

práce chyba „Paedr.“. 
 
4. Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 
- Autorka chybně uvádí odkazy na citace v textu. Formát 

neodpovídá studentkou zvolené citační normě. Studentka měla 
používat první prvek v citaci a datum (rok vydání). Diplomantka 
toto nedodržela například na straně 26, 28, 30. Často jsou odkazy 
na citace v textu uvedeny za první či druhou větou a poté již zbytek 
odstavce je uveden bez odkazu např. strana 17 „Dle Kereteše (2011) si 
optimální růst dítěte …..“.    

- Uvedené zdroje v části „14. Seznam použitých zdrojů“ neodpovídají 
platné citační normě. Chybí informace o vydání, počtu stran.  

- Části „Obsah“, „Úvod“, „Závěr“ se neoznačují číslem jako kapitola. 
- Číšlo stránky se neuvádí u „Obsahu“. 

 
Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 4.1.2013 PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 


