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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).  

6 

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

5 

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). 

6 

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). 

5 

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

6 

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). 

4 

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. Jaké závěry z práce autorka vyvozuje? 

Poznámky  

Je škoda, že autorka nevyužila možnosti konzultace s vedoucí práce, protože by předešla řadě 

zbytečných chyb. 

Práce nemá požadovanou úpravu. Text v závěru nemá ani požadované řádkování. Kapitoly v práci 

jsou členěny nelogicky. V teoretické části práce je příliš mnoho textu věnováno poruchám příjmu 

potravy. Toto téma je sice aktuální, ale není stěžejní pro tuto práci. Informace o živinách důležitých 

pro člověka jsou jen všeobecné a nejsou zde popsány specifika pro danou věkovou skupinu 

dospívajících.  

Citace použitých literárních zdrojů v textu práce i v seznamu použité literatury neodpovídájí vždy 

citační normě ČSN ISO 690:2011. Práce obsahuje velké množství elektronických zdrojů ve srovnání 

se zdroji tištěnými. 

V praktické části neuvedla autorka žádné předpoklady, ke kterým by se v diskusi a  závěru práce 

mohla vyjádřit. Diskuzi autorka pojmula jako shrnutí výsledků. Není zde žádná komparace dat.  

Grafy jsou označeny pouze číslem a nemají konkrétní pojmenování. 

Pokud respondenti v odpovědi na otázku využili více možností, neoodpovídá počet odpovědí počtu 

respondentů, jak uvádí autorka v textu pod grafy (např. otázky 4, 5, 6). V práci není jasné, které 

otázky se vztahují k jednotlivým cílům a jaký je tedy celkový výsledek práce. 

Cíle práce uvedené v Kapitole 7 se neshodují s cíli práce uvedenými v závěru. 

Miriam MOLDANOVÁ 

Výživa dospívajících na Střední zdravotnické škole v Rumburku 

Ing. Alena VÁCHOVÁ, Ph.D. 



 

 

Celkové hodnocení  Práce nesplňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném 

oboru. 
 

 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 24. 8.  2017 Ing. Alena Váchová, Ph.D. 


