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

Téma práce je vzhledem k rostoucímu zájmu o zdravý životní styl aktuální. Cíle a úkoly jsou 

formulovány jasně, stručně a srozumitelně a vztahují se k tématu práce. 

   

                        

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

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

Teoretická východiska jsou v souladu s tématem a cílem práce. Autorka si vybrala téma na 

základě prevalence obezity z aktuálních studií, a z toho vyplývá i zaměřenost teoretické části 

práce. Literární zdroje jsou citovány dle platné citační normy. 

  

              

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

Hypotézy jsou formulovány   jasně a logicky jsou propojeny s cíli a úkoly práce. 

        

      

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

Ve výzkumné části práce je využito metody řízeného rozhovoru a dotazníku. Tyto metody 

jsou vzhledem k cíli práce a zkoumanému souboru vyhovující. 

   

                       

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

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

Výsledky jsou jasně a srozumitelně interpretovány v textu a jednoduchých tabulkách. 

Statistické zpracování je v pouze v celých číslech. Tato skutečnost však odpovídá charakteru 

práce. Diskuse je zaměřena na výsledky práce, plnění jednotlivých standardů programu 

Zdravá abeceda a je věcná. 

      

                    

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

    a hypotézy), přínos a využití výsledků. 

V kapitole 12. Závěr autorka verifikuje hypotézy, chybí zde shrnutí výsledků práce. 

 

      

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

 dodržení norem rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 

Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni. Normy pro tvorbu vědecké práce byly 

dodrženy a rozsah odpovídá jejímu druhu.         

 



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

 jeho informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 

Celkově práci hodnotím jako zdařilou, autorka prokázala orientaci v daném tématu a znalosti 

z oblasti metodologie vědecké práce. Vyzdvihnout je třeba také samostatnost při tvorbě a 

zamýšlením se nad problémy samotné práce.      
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Otázky k obhajobě:   

  

Vycházejí z výsledků Vaší práce nějaká konkrétní doporučení pro tvůrce programu 

Zdravá abeceda?                                       
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