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Název práce 
 

Autor posudku 
 

 

 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

6 

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

6 

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

6 

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

6 

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury). 

6 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

6 

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). 

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). 

5 

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

6 

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

 
Otázky k obhajobě 1. Dle jakých kritérii jste vybrala cílovou skupinu?  

2. Existuje nějakou souvislost mezi odpověďmi respondenta či 

respondentů, který/kteří v otázce č. 9 označili, že „nejí žádné 

maso“ s otázkou č. 8, 11 a 12?Jednalo se o dívku či o chlapce? 

3. Objasněte, jak jste došla k závěru, že Vaše „hypotéza čísla 1“ 

byla potvrzena.  

4. Na základě výsledků své práce navrhněte stručná doporučení. 

 

 
 
 
 
 
 

Jana ŠIMÁNKOVÁ 

Postoje žáků dvou různých základních škol ke zdravému životnímu stylu 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Poznámky 1. Praktická část práce: 

- Je otázkou, zda autorčiny hypotézy uvedené v bakalářské práci lze 

opravdu označit za hypotézy. Velmi sporná je měřitelnost 

„hypotézy č. 1 Zdravěji se stravují dívky než chlapci“.  

- Z práce není srozumitelné, kdo dotazníky zadával a zda 

respondentům byly objasněny některé pojmy, např. u otázky č. 3 

„sportuješ“, u otázky č. 4 „jíš“. 

- Ve výsledcích nejsou vyhodnoceny všechny otázky z dotazníku. 

Není zpracován například údaj o věku a pohlaví dětí. 

- Výsledky práce měly být uvedeny v absolutních číslech i 

v procentech.   

- V celé práci oponentka práce nenalezla informaci o konkrétním 

výběru cílové skupiny. Dle obecných informací o počtu dětí ve 

vybraných školách lze předpokládat, že autorka práce 

„netestovala“ všechny žáky, nikde však nejsou uvedeny kritéria 

pro výběr. Z popisu cílové skupiny není ani jasné, kolik dětí 

pocházelo ze ZŠ Březnice a kolik ze ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, 

přestože „hypotéza č. 3“ si klade za cíl srovnání těchto škol. 

- U otázek, kde byla nabídnuta možnost „jiná“, měl respondent 

uvést - dopsat možnost. Studentka však tyto informace nikde 

v práci nevyhodnotila, neuvedla. Jedná se o otázku č. 1, 3, 4, 5, 8, 

10, 12, 13. 

- Oponentka se domnívá, že není vhodné, spojovat do jedné otázky 

„konzumaci brambůrek a čokolády“. Též měla mít tato otázka 

podotázku, např. u čokolády na množství, protože se může stát, že 

dítě označí možnost 1x/denně, ale pokaždé zkonzumuje jeden 

„čtvereček“, další respondent označí možnost 3x/týden, ale 

zkonzumuje vždy celou čokoládu. Kdo tedy častěji dodržuje 

„zdrav. životní styl“?  

- U otázky č. 13 a 16 autorka práce uvedla pouze 3 nejčastější jídla, 

které uvedly děti, ale oponentka práce předpokládá, že děti uvedly 

i jiné možnosti, kde jsou tyto informace zpracovány?  

- U otázky č. 14 se měla autorka práce nejprve zeptat, zda děti chodí 

do kantýny a až poté položit otázku, co si tam kupují?  

- V bakalářské práci zcela chybí část „diskuze a komparace 

výsledků“. Práce neobsahuje ani žádné doporučení z výsledků, 

které autorka práce zjistila. 

- Autorka práce uvádí (str. 43), že její „H1 byla potvrzena“. 

Oponentce není jasné, jak k tomuto tvrzení dospěla, protože v celé 

práci není žádný výsledek zpracován dle pohlaví.  

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Obsahová náplň:  

- Oponentce není srozumitelné, proč je v kapitole „2.4 Zdravá 

výživa“ pod částí „Zásady zdravé výživy“ jako první uvedena část 

„dostatek pohybu“.  

- Autorka práce píše o postojích a problematice dětí ZŠ a 

v teoretické části v části „2.4 Zdravá výživa“ pod částí udržování 

správné váhy – BMI. U dětí je však tento údaj jiný, autorka uvádí 

údaj pro dospělé osoby a především je nutné zvážit, zda je BMI u 

dětí vypovídající.  

 

 

3. Práce s informačními zdroji a dodržování formálních pravidel: 

- Text obsahuje gramatické chyby. 

- V celé práci jsou uvedeny jen odkazy na přímou citaci. Celkem 

7 odkazů, ale jedná se o 5 zdrojů (2 knihy a 3 internetové 

zdroje).  

- Zdroje uvedené v „Seznamu použité literatury“ nedopovídá 

platné citační normě. 

- V seznamu zdrojů autorka práce uvádí 13 zdrojů, ale ve 

vlastním textu je jich pouze 5. Celá teoretická část má 15,5 

strany, ale citace jsou na cca 1 stranu, kde autorka „vzala“ 

informace na zbývajících 14,5 stranách je nejasné.  Oponentka 

práce doporučuje, aby autorka práce vložila do SISu erratu a 

dodělala do vlastního textu odkazy na nepřímé odkazy.  
 

Název práce měl být více konkrétní, autorka práce jistě „netestovala“ 

postoje u všech žáků vybraných ZŠ. 

 

 

Celkové hodnocení  Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 26.8.2013 Jaroslava Hanušová 


