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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). 

9 

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

8 

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

9 

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). 

8 

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

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň odpovídá 
nárokům na diplomovou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

9 

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). 

9 

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

8 

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

Otázky  
k obhajobě 

V textu se vyskytují některé poněkud zavádějící informace o výživě, např. na s. 

27:„vápník je důležitý u chlapců pro správný vývoj kostí“( u dívek ne?). Jaký je zdroj 

jódu v potravě? Z jakých důvodů nejsou zmíněny vitaminy E a D, jejichž spotřeba je 

v dospívání zvýšena? Co je nezdravé jídlo (s. 86)? 

Autorka osobně zkoumala také výskyt stravovacích služeb v okolí škol. Byly zjištěné 

informace komparovány s výpověďmi žáků?  

Zajímavé by bylo vyhodnocení z hlediska jednotlivých respondentů. Jak u jednotlivců 

koresponduje úspěšnost ve znalostním testu s vybranými aspekty nutričního chování? 

 
 
 
 

Poznámky 
 
 
 
 

Studentka  přistoupila ke zpracování diplomové práce s velkým zaujetím, odpovědností a  

pečlivostí. Potřebnou pozornost věnovala zejména výzkumné části – přípravě, realizaci a 

vyhodnocení výzkumného šetření.  Je škoda, že se podrobněji nevěnovala  části návrhové, tj. 

didaktickému využití zjištěných informací.  

Navrhněte další  možnosti využití výsledků šetření ve výchově ke zdraví na ZŠ a G. 
 
 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  

Datum a podpis autora posudku diplomové práce: 
18.4.2015 

Eva Marádová 

Veronika ŠOTKOVÁ 

Nutriční chování dospívajících a jejich znalosti o výživě jako výsledek nižšího 

sekundárního vzdělávání 

PaedDr. Eva Marádová, CSc.  


