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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

5 

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

5 

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

4 

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

5 

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

5 

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). 

6 

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

3 

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). 

3 

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  

 

Poznámky 1. Práce neodpovídá formálním pravidlům, která jsou uvedeny v opatření 
k závěr. pracím (zarovnání, okraje, první strany, odstavce, chybí seznam 
příloh, vlastní přílohy již nemají obsahovat čísla stran apod.). 

2. Práce obsahuje i řadu gramatických chyb – např. v dotazníku otázka 30 „ …. 
přihlásili by jste se“.  

3. Již v úvodu jsou uváděna statická data bez odkazu na zdroj! 
4. Práce má celkem 10 kapitol, což je vzhledem k počtu stran nepřijatelné. 
5. Poskládání kapitol je často velmi nelogické, chybí provázanost textu. 
6. U odkazů, kde autorka odkazuje na více zdroj, není dodržena citační norma 

(např. strana 10, 13). Internetové odkazy jsou v textu práce zcela chybně 
uváděny. 

7. Poměr elektronických a tištěných zdrojů je nepřijatelný (11:12)!  
8. Často jsou v textu celé strany bez odkazů! 
9. Na straně 22 autorka práce uvádí 11 otázek, dotazník však měl 30 otázek. O 

jaké otázky se tedy jednalo? Pokud o výzkumné, tak to mělo být 
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srozumitelně uvedené v textu a počet výzkum. otázek je neúměrný. 
10. Kde v textu jsou vyhodnoceny otázky z dotazníku, tak jak byly zadány? Např. 

otázka číslo 2 (věk a ročník), otázka č. 3 (výška a váha), otázka 26 ( „Napište, 
co by pro vás bylo největší motivací k zdravé výživě“), podotázka č. 9. 

11. Jak jste ověřila, že v otázce 23 všichni pochopili stejně význam „zdravá 
výživa“? Co to vlastně zdravá výživa je? Tentýž problém je u otázky 27 – 
„zdravá výživa“ a „dostačující“?  

12.  V graf 6, 7, 8 (28, 29, 30) je barevně uvedeno méně možností než ve slovním 
popisu či v popisu (tabulce) nad grafem. Oponentka se domnívá, že je 
zbytečné uvádět graf, poté slovní popis a popis jen s čísly („tabulku“). 

13. Názvy grafů jsou nic neříkají, což je jasně viditelné v seznamu gradů (např. 
„Graf č. 6“).  

14. Oponentka nerozumí grafu 6 – ve slovním popis je uvedeno „C 35 %“, v grafu 
pod C vidíme číslo 11 (žlutá barva) a nad grafem je „zelenina – 11 % (7 
žáků)“.  

15. U otázky č. 11 si pod pojmem „porce“ máme představit co? 
16. Na straně 38 – otázka č. 17 – první věta nedává smysl. („17. V sedmnácté 

otázce jsem se žáků ptala kolik snědí za den mléčných výrobků za den 
zkonzumují“.). Podobných vět je v textu možné nalézt velké množství.  

17. Co znamená na straně 54 možnost „neurčitá odpověď“ (otázka č. 26 – 
otevřená otázka). 

18. Na straně 58 v diskuzi uvádí autorka práce, že : „Otázka č. 7 zkoumá jakou, 
jedí žáci odpolední svačinu. 34% žáků odpoledne nesvačí. 16% žáků svačí 
sušenku, nebo sladkosti. Svačinu tedy v tomto případě nemůžeme považovat 
za vhodnou. 50 % žáků se ztotožnilo s některou z variant, kterou považuji za 
správnou. Svačí tedy, ovoce, zeleninu, chleba, rohlík s pomazánkou, šunkou, 
sýrem, nebo jogurt, mléčné výrobky.“. Opravdu lze jednoznačně označit 
možnost rohlík s pomazánkou za zdravou? Takže např. škvarková 
pomazánka, sádlo?  

19. Na straně 58 autorka uvádí, že : „V 10. otázce jsem zjišťovala v kolik hodin 
jedí žáci poslední jídlo. Za správnou odpověď jsem považovala do 19 hodin. 
40% žáků jedí poslední jídlo v relativně správnou dobu. A 60% žáků jí později 
než je vhodné.“. Nezáleží, kdy chodí respondent spát? Lze takto jednoznačně 
říci, že pouze tato možnost je správná?   

20. U otázky č. 20 (sladkosti) a 21 (chipsy) hraje jistě roli i množství a četnost. 
Opět nelze jasně stanovit, co je zdravé. 

21. V práci zcela chybí komparace dat. Bylo zbytečné do diskuze opět psát 
výsledky!  

22. V práci zcela chybí doporučení, která vyplynula z šetření. 

 

 

Celkové hodnocení  **) Práci nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru.  

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 27.7.2017  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


