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

Autorka si zvolila téma korespondující se současnými trendy zdravého životního stylu.  Práce 

má teoreticko-praktickou strukturu (25 stran teorie, 20 stran výzkumné části). Problém 

formulován není, cíle a úkoly jsou formulovány vzhledem k výzkumné části jednoduše, jasně 

a srozumitelně.     

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

literaturou  

V teoretické části se autorka zabývá vybranými termíny, souvisejícími s tématem výživa. 

Jedním z nejrozsáhlejších témat je zde obezita, jako jeden z následků nesprávné výživy, 

přičemž obezitou se výzkumná část prakticky nezabývá (jen ot.č.12). (Následný výzkum se 

zabývá v podstatě jen vybranými oblastmi/standardami konkrétního programu.) Opomenuty 

jsou jiné negativní jevy provázející nesprávnou výživu - problémy růstového, somatického, 

psychického a imunologického charakteru, podvýživa.  Literární zdroje jsou citovány správně 

(poskrovnu v 5. kapitole) a jsou poměrně aktuální. Z textu je místy patrná opatrnost ve smyslu 

formulace vlastních vět (příliš velká shoda textu při kontrole v „edu“ programu 

„Odevzdej.cz“). Autorka by neměla používat zkratky v nadpisech kapitol.  

3. Formulace hypotéz, jejich provázanost na problémy a cíle práce  
Autorka pro výzkumnou část formuluje 3 hypotézy, které jsou v souladu se  stanovenými cíli 

a úkoly práce. Hypotézy jsou formulovány jednoduše a srozumitelně, což je předpokladem 

pro jejich následné hodnocení.  

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce  
Pro testování hypotéz využívá autorka metodu řízeného rozhovoru a dotazníku, což se jeví 

jako naprosto relevantní vzhledem k cíli práce, zkoumanému souboru i postupu práce. 

K provázanosti teoretické a výzkumné části mohla autorka využít také metodu analýzy (k 

podrobnému rozboru zkoumaného programu v kapitole 5).  

5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků, zaměření a úroveň diskuse.  
Výsledky jsou interpretovány v podobě strukturovaného textu a jednoduchých tabulek – 

statistické zpracování je v rovině absolutních čísel. Poněkud nepřehledně působí neshoda 

mezi číslováním ve výsledkové části a v řízených rozhovorech (přílohy). Porovnání v grafech 

je přehledné.  Diskuze je věcná a relevantní k výzkumu. 

6. Formulace závěrů, přínos a využití výsledků  

Závěr (x závěry) obsahuje rekapitulaci a potvrzení či nepotvrzení hypotéz. Další vyjádření 

obsahující osobní názory autorky přísluší spíše do Diskuze, zde by měly být pregnantní 

závěry vyplývající z výzkumu. 

7. Formální stránka práce  

Po formální stránce splňuje práce nároky na bakalářskou práci. Rozsah textu je v normě, 

práce neobsahuje žádné závažné jazykové a gramatické chyby.      

8. Celkové hodnocení práce 

Autorka bezesporu zvládla metodologii a zásady psaní vědecké práce. Prokázala dobrou 



orientaci v terminologii, metodologii i samotném výzkumu. Obsahem a způsobem zpracování 

práce odpovídá stanoveným požadavkům.  

 

  

Práci doporučuji k obhajobě    
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Otázka k obhajobě:  Kterému způsobu úpravy energetické bilance přikládáte větší význam: 

snížení energetického příjmu (str. 9) nebo zvýšení energetického výdeje? 
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