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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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

7 

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). 

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 bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

7 

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. Vysvětlete prosím u tabulky 1, 2, 3 a 4 informaci pod tabulkou: „Zdroj: vlastní“.  

2. Stanovte správně hypotézu č. 3. 

3. K obhajobě přineste v tištěné i elektronické podobě následné materiály:  

- upravte všechny tabulky v praktické části, kde součet % neodpovídá,  

- upravte dle komentářů níže v poznámkách vyhodnocení otázky č. 9 pro pedagogické 

pracovníky, otázky č. 5 pro žáky,  

- upravte dle komentářů níže informace u tabulky č. 25, 28, 

- připravte zdrojová data k vyhodnocení hypotézy č. 1 a 3. 
Poznámky  

- Autorka práce zvolila při odkazování na zdroje Harvardský systém, tomu ovšem neodpovídá 

uvádění zdrojů v části seznamu použitých informačních zdrojů.  

- Chybně jsou uváděny odkazy na internetové zdroje. 

- Pokud jsou v práci uváděny odkazy na zdroje, který má více autorů, tak je tento odkaz 

chybně uveden. Neodpovídá platné citační normě.  

- V práci jsou obsaženy části, kde není uveden žádný odkaz, např. na straně 19, odkaz je 

uvedený až u čtvrtého odstavce. Podobně je tomu na straně 28 apod.  

- Odkazy na přímou citaci neodpovídají platné citační normě, např. na straně 37/38.  

-  Hypotéza č. 3 není správně stanovena. Jak bude změřeno „více informací“? Podobný 

problém je i u hypotézy č. 1 - co znamená označení „nejsou dostupné“ + hypotéza nesmí být 
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stanovena v záporu.  

- V textu chybí informace o návratnosti šetření. 

- V dotazníku pro pedagogické pracovníky jsou chybně stanoveny věkové kategorie. 

- Otázka 8 v dotazníku u Pg pracovníky je chybně uvedena. Nejprve měla být uvedena možnost 

„ano - ne“. U možnosti „ano“, poté měl respondent uvést vzorec. Stejně to mělo být i u 

otázky 9. Tyto otázky se objevily i u ostatních dotazníků pro jinou cíl. skupinu a otázky měly 

být upraveny stejně.  

- U otázky 12 v dotazníku pro Pg pracovníky nejsou vyjmenovány dostatečné možnosti. 

V kategorii „několikrát týdně“ je např. osoba, která konzumuje pečivo sypané solí 2x/týden, 

jako osoba, která konzujeme výše uvedené 5x/týden. Otázkou je, co si má respondent 

představit pod možností „téměř každý den“?. Podobný problém je i u otázky 13, 14, 15, 16, 

17, 18. Tyto otázky byly opět použity i v dotazníku pro jinou cílovou skupinu a otázky měly 

být upraveny stejně.  

- U vyhodnocení některých otázek % součet nedává 100 %, např. u tabulky č. 8, 11, 35, ….. 

- U otázky č. 9 pro pedagogické pracovníky nesouhlasí počet v tabulce 14 a ve slovním popisu. 

V tabulce je pod kategorií „jiná odpověď - nesprávná“ uvedeno 8 odpovědí, ale ve slovním 

popisu je uvedeno 10 odpovědi?   

- V tabulce 25 jsou pod „n“ označeni respondenti či počet možností? Pokud se jedná o 

respondenty, proč je před tabulkou v textu uvedena věta: „Výsledky jsou přehledně 

zaznamenány v tabulce 25, respondenti mohli zvolit více možností“.  

- Na straně 76 je omylem 2x uvedena otázka č. 22 místo 23, ale vlastní popis otázky souhlasí. 

- Tabulka č. 28 (strana 76/77) neodpovídá slovnímu popisu, počet respondentů se nemůže 

měnit.  

- Chybně je vyhodnocena i otázka č. 5 v dotazníku pro žáky (strana 90).  

- V práci chybí komparace dat. 

- Z práce není srozumitelné, jak byla zjištěna hypotéza č. 1. Totéž platí i o hypotéze č. 3.  

- U hypotézy č. 1 nelze uvést, že: „se z větší části potvrdila“.  

- Závěr má obsahovat shrnutí celé práce.  

- Závěr měl být uveden až za návrhem didaktického výstupu pro praxi.  

- Didaktický výstup je velmi obecný, bez bližší specifikace. 

- Proč je v části „12 Seznam použitých informačních zdrojů“ uvedena podčást internetové 

zdroje? V i hlavní části zdrojů máte internetové zdroje, např. Davídka či Chýlkovou.   

- Seznam příloh neodpovídá formálních pravidlům dle opatření. Vlastní přílohy již neobsahují 

čísla stránek. 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 12.8.2016  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


