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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).  

8 

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). 

8 

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). 

7 

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). 

8 

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 

Existují výzkumy, které dokládají různý vztah žen a mužů k problematice přípravy stravy a 

stravování?  

Bylo zjišťováno nutriční chování sportujících dětí, o jejichž nutričních nárocích se autorka 

zmiňuje v toeoretické části práce?.  

Vyjádřete se k interpretaci výsledků vzhledem k předpokladům. Jedná se o zjišťování znalostí 

čí postojů? Podrobně vysvětlete zvolený postup.  

Výsledky výzkumného šetření nelze zobecňovat. Uveďte správnou interpretaci výsledků 

vzhledem k cílové skupině a možnostem zvoleného výzkumného nástroje.  

Kapitola 10.2 je obecná a nedostatečná. Prezentujte význam výsledků práce pro praxi. 

 

Poznámky Studentka přistupovala k řešení bakalářské práce s velkým zájmem. V teoretické části diskutuje 

problematiku genderu v adolescenci. Předložená literární rešerše není sice vyčerpávající, 

přesto  odpovídá požadavkům na bakalářskou práci.  

Problematická je interpretace výsledků a zobecňování závěrů. V práci jsou drobné gramatické 

a stylistické chyby (s.30, 56 aj.), není vždy dodržováno předepsané řádkování (např. s. 64-65).  

Velmi neobratné formulace a gramatické chyby jsou v diskuzi výsledků (s. 55 a dále). Chybné 

je číslování stránek!   

 
 
 

 

Celkové hodnocení  **) Práci doporučuji k obhajobě.  
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