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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

6 

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).  

7 

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 bakalářskou práci, terminologie je korektní a jednotná). 

8 

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). 

7 

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

7 

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

 
Otázky k obhajobě  

1) Specifikujte rizikové období pro rozvoj mentální anorexie a 

mentální bulimie. 

2) Diskuse nad výsledky práce. 

 

 

Poznámky  

              

                                                                            

 

Mg   J    KOPTÍKO Á  



 
 
 
 

Bakalářská práce studentky   ry Brabcové je přísp vkem k tématu 

nutričního chování, zabývající se především přístupem ke stravování 

s ohledem na genderové rozdíly u žáků druhého stupn  základních 

škol. Problematika výživového chování, zvlášt  v prostředí základních 

škol, je aktuálním a stále diskutovaným  problémem.  

       první části práce podává autorka systematický přehled  

a charakteristiku stravování žáků na druhém stupni základních škol. 

Specifikuje vybrané v kové období, výživová doporučení pro 

vybranou v kovou skupinu, uvádí faktory ovlivňující výživu d tí 

školního v ku a vysv tluje pojem Gender v souvislosti se 

stravováním. Literární rešerše a práce s odborným textem místy 

postrádá podložení uvád ných tvrzení (s. 6, 9, 12, 18,..).   

     V rámci popisu výzkumné části není zcela srozumitelné, zda 

sestavila autorka vlastní dotazník či přejala již existující metodu sb ru 

dat. Cíl práce není dle mého názoru m řitelný – neadekvátní k rozsahu 

studovaného vzorku respondentů.  ýsledky vedle vlastních 

komentářů vyobrazuje pomocí tabulek a grafů se záv rečnou diskusí 

nad výsledky v souvislosti s otázkami, které byly v úvodu praktické 

části stanoveny.  

      ýsledky práce nelze vhledem k velikosti zkoumaného vzorku 

zobecňovat na takové úrovni, jak je tomu v diskusi či v záv ru práce. 

Uvedené záv ry a tvrzení nejsou při volb  zvoleného výzkumného 

nástroje prokazatelné. 

     Práce je s drobnými gramatickými a stylistickými chybami  

(např. gramatické chyby s. 1, 30,.. nejednotnost písma s. 4, 6, 8, 66,.. 

nejednostnost citační normy s. 8 - 9, ), a formální zpracování a úprava 

celého textu jeví určité nedostatky – objevují se předložky a spojky na 

konci řádků v průb hu celé práce, nedodržená norma řádkování (s. 

11), nevhodné rozd lení textu (s. 30 – 31) atp.  

      ozsah práce je  8 normostran včetn  všech příloh. Po formální 

stránce odpovídá bakalářská práce požadavkům, jež jsou  

na absolventské práce tohoto typu kladeny. Bakalářskou práci   ry 

Brabcové,                                                       

                      doporučuji k obhajob .  

 

Celkové hodnocení  P   i       č ji   o h j      
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce:    
V Praze dne  30.7.2015        Jana Koptíková 


