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Autor práce 

Název práce

Autor posudku

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

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

8

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). 

8

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na úrovni, 
která odpovídá charakteru práce).

2

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží znalost 
relevantních pramenů a literatury).

3

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

6

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

7

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).

2

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

2

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

Otázky k obhajobě

Poznámky
1. V textu teoretické části práce nejsou uvedeny odkazy na použitou literaturu, mimo pěti 

odkazů na přímé citace. Seznam literatury přitom obsahuje 12 knižních zdrojů a 5 
internetových.

2. Teoretická část obsahuje zavádějící tvrzení, např.:
- Str. 15  „V této pyramidě je zřejmé, že základem celé pyramidy (výživová pyramidy) a 

zároveň tedy potraviny, které tvoří základ zdravé výživy, jsou klasické přílohy – rýže, 
obiloviny, těstoviny, ořechy, celozrnné pečivo s vyšším obshem vlákniny a luštěniny.“ 
Ořechy, ale ani luštěniny základem výživové pyramidy nejsou!

- Str. 17 „Průběh trávení, vstřebávání a vyprazdňování nestrávených zbytků potravy je 
nezbytnou činnotstí vlákniny.“

- Str. 17 „Bílkoviny se dodávají tělu potravou jsou obsaženy v rybách, červeném mase,…., 
chlebu a bramborách.“  Brambory jsou dobrým zdrojem sacharidů, ale obsah bílkovin 
v bramborách je nízký. 

- Str. 18 „ V dnešní době je konzumace sacharidu nadměrná, průměrný příjem sacharidů 
u dospělého člověka tvoří až 55 % denní energetické potřeby.“ 55-60 % denní 
energetické potřeby ve formě sacharidů nelze považovat za nadměrnou konzumaci. To je 
hodnota doporučená EU. 

Adéla JIRKŮ

Zdravý životní styl a způsoby školního stravování žáků maloměstské základní 
školy

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D.



- Str. 20. „Přebytek vitaminů se v lidském organismu nijak neprojevuje, naopak přináší 
výhodu, neboť se neomezeně ukládají v některých orgánech a vytvářejí si zásoby, úplný 
nabytek se pak vylučuje močí, potem či stolicí.“

- Str. 24 „ Naopak by si neměly svačinu kupovat ve školních automatech, jelikož se tam 
objevují převážně jen sladké a nezdravé potraviny.“  Od ledna platí 
Vyhláška č. 282/2016 Sb.

3. Praktická část
- V kapitole 7 nejsou uvedeny výzkumné předpoklady, na které se studentka odvolává 

v kapitole 8 Vyhodnocení výzkumných otázek.
- Popis grafů je nedostačující a nesprávný. Např: Graf 3., otázka č. 1. Graf 4., otázka č. 1.
- Studentka uvádí, že bylo použito celkem 82 vyplněných dotazníků 7. a  8. tříd, z toho 46 

dívek a 36 chlapců. V kapitole 7. 5 chybí údaj o celkovém počtu žáků 7. a počtu žáků 8. 
tříd, který by posložil pro orientaci u vyhodnocení otázek, kde jsou uvedena pouze 
procenta žáků 7. a 8. tříd, např. u otázek 1, 2.

- Str. 40 (komentář k otázce č. 1): „Co se týká srovnání tříd, tak žáci 7. tříd, kde 
odpovídalo 33, celkem 11 respondentů nedokáže charakterizovat zdravý životní styl. V 8. 
třídách, kde odpovědělo 28 žáků temto pojem nezná celkem 10 žáků.“ Nerozumím: 
33+28 =61 žáků, v úvodní textu je napsáno, že šetření se účastnilo 82 žáků.

- Správnost výpočtu % u gafů k otázce č. 4 nelze ověřit, chybí celkový počet odpovědí a 
konkrétní počty k jednotlivým možnostem.

- Otázka č. 5: Žádný z žáků nenavštěvuje více než jeden kroužek?
- Otázka č. 8 a 9: v grafu 18 je uvedeno, že ve školní jídelně se nestravují 4 % žáků, 

v popisu k otázce 9 je uvedeno, že  školní jídelnu nenavštěvuje celkem 13 žáků 
z celkového počtu 82. To ale nemůže být 4 %.

- Otázka č. 10, str. 50: „Mezi respondenty se nenašel ani jeden žák, který by s chodem a 
jídlem ve školní jídeně měl nějaký problém“ Z výsedků z grafů 20 a 21 vyplývá, že 12 lidí 
(celkový počet odpovědí v grafech 20 a 21 je 70) je spíše nespokojeno s jídlem, což je 
přibližně 17 %. Celkový počet žáků 70+ 13 je 83. Kde se vzal další žák? 

- Otázka 11: součet odpovědí v grafech 22 a 23 je 81. Neodpovídá počtu respondentů.
- Pokud opravdu odpovědělo 82 žáků, tak počty odpovědí uvedené v grafech 24, 25 a 26 a 

27 neodpovídají. Pokud na danou otázku odpovědělo méně žáků, není nikde uvedeno 
kolik.

4. Vyhodnocení výzkumných otázek
- Tvrzení na str. 54 o počtu respondentů a počtu žáků, kteří správně charakterizovali 

zdravý životní styl neodpovídá popiskům k otázce č. 1 na str. 40.
- Na str. 54 studentka uvádí, že: „Dále, mezi mé předpoklady patří, že žáci maloměstské 

základní školy nebudou během obědové pauzy navštěvovat fast foody a jiné zařízení 
s rychlím občerstvením.“ Výsledky na str. 49 ukazují, že jeden žák navštěvuje fast food. 
Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že se předpoklad zcela potvrdi, protože by se potvrdila 
pouze jeho část.

Celkové hodnocení Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 
oboru.

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 25. 4. 2017 Ing. Alena Váchová, Ph.D.


