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Téma práce Stravovací návyky středoškoláků 

Cíl práce 

 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat stravovací návyky studentů 

vybraného pražského gymnázia s ohledem na sociální aspekty jídla a 

na příčiny vzniku nadváhy a obezity. 

Vedoucí bakalářské práce Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. 

Oponent bakalářské práce Mgr. Michaela Panáčková 
 

Rozsah práce   

stran textu 78 

literárních pramenů (cizojazyčných) 22 (5) 

tabulky, grafy, přílohy 25, 3, 3 
 

Náročnost tématu na 
úroveň 

výborně velmi dobře dobře nevyhověl/a 

teoretické znalosti x    

praktické zkušenosti x    

podkladové materiály (vstupní data) a 

jejich zpracování 
x    

 

Kritéria hodnocení práce 

úroveň 

výborně 
velmi 

dobře 
dobře nevyhověl/a 

stupeň splnění cíle práce x    

logická stavba práce x    

práce s českou literaturou včetně citací x    

práce se zahraniční literaturou včetně 

citací 
x    

adekvátnost použitých metod x    

hloubka provedené analýzy  x   

stupeň realizovatelnosti řešení x    

formální úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 
x    

stylistická úroveň x    

nároky DP na podkladové materiály, 

konzultace, průzkumy 
x    

použití analýz, matem. statistických a 

jiných metod, komparací apod. 
x    

využitelnost námětů, návrhů a 

doporučení k řešení problému 
x    

obsah a relevantnost příloh v textu či 

příl. části BP (tabulky, grafy, propočty 

apod.) 

x    

Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 

 

Práce je doporučena k obhajobě.  
 

 

Navržený klasifikační stupeň: výborně  
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Otázky k obhajobě:  

Myslíte si, že jsou studenti základních a středních škol dostatečně informováni o příčinách a 

důsledcích vzniku nadváhy a obezity? 

 

Doporučila byste zavést samostatný předmět na školách, který by se nadváhou, obezitou, 

pohybovou aktivitou a stravovacími návyky zabýval? Nebo byste ho zařadila do výuky s tělesnou 

výchovou? Můžete navrhnout doporučení pro základní a střední školy, na co by se měl klást větší 

důraz z pohledu věku studentů? 

 

Doplňující komentář k hodnocení práce: 

Autorka si zvolila velice aktuální téma dnešní doby, které je celosvětovým problémem.  Oceňuji, že 

se dokázala na problematiku podívat z pohledu sociálního, ale také finančního (s kým studenti 

preferují snídaně, obědy nebo večeře, zda preferují společné stolování, jak často navštěvují 

restaurace, zda se jim zdá příjem rodiny dostatečný…) 

 

Teoretická část je logicky propojena s praktickou částí, kde jsou výsledky zpracovány do 

přehledných tabulek. Celá práce vychází z aktuálních dat a statistik. Malým nedostatkem je absence 

diskuse jiných studií, které se problematikou zabývají, autorka v diskusi hovoří o výsledcích své 

práce, ale měla by zde provést diskusi o výsledcích jiných studií a závěry porovnat se svými 

zjištěními. 

 

Diplomová práce je velice hezky zpracována. 

 

Oponent diplomové práce 

Jméno, tituly:   Michaela Panáčková, Mgr.       

V Praze dne:  11. 9. 2014       Podpis: 

 

 


