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Jméno posuzovate|e:
Bř.lQr. Jaros|ava Pave|ková, CSc.
Datum. 4. září 2006

Autor: Zuzana Macková

Název práce:
Současný životní styl středoškoIské m!ádeŽe

Práce je |iterární rešerší' X Práceffi
Cí|e práce (předmětrešerše, pr.a

.. -Cí|em 
předloŽené baka|ářské práce 

-jb 
zpracóvání v|astního dotazníkového

šetření 9 9tude1tŮ gymnázií, kteý by| zaměřen na informace o jejich 
't'auouánisportovních aktivitách 

. 
a zkušenostem s návykovými |átkami 1koúřéní tabákových

výrobků, drogy, aIkohol)'
1/ shromáŽdit reprezentativní vzorek respondentů účastnících se na dotazníkovém
výzkumu
2l zpracovat a vyhodnotit získané Údaje

9| '"t"'aticko-statistickými metodami anaIyzovat vztahy mezi získanými
Inlormaceml

Struktura (č|enění) práce:
Práce má klasické členění, které obsahuje sedm kapito| (úvod; literární přehled

v podobě stěŽejních řešených témat _ výživa a stravování, sportovní aktivity,problematika kouření a aIkoholu, problematika drog, sexuální život; materiá| ametodika; výs|edková část; závěr; pouŽitá a citovaná |iteratura; Seznam pouŽitých
zkratek; pří|ohy).

JsoupouŽité|iterárnízdrojedostatečnéajsouvpra@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z]iterárních zdrojŮ?

Autorka'vyh|eda|a a pouŽila v literární rešerši re|evantní uo,a;e z vhodné literatury,
správně je interpretova|a.

Jsou získané v|astní výs|edky nebo zv

- 
v'.vsJeoly zv|astniho dbtazníkového setreni, 

-r.ier,e- ilii ;ř"u!žnou částpředloŽené baka|ářske P|áce. jsou podrobně vyhodnoceny, ' okom"niouJný,
Vyneseny do přeh|edných tabu|ek a graficky znázorněny.

Formá|níúroveňpráce(obrazovádokumentace,grafik
Práce je napsána spisovnou češtinou. odborné termíny jsou imp|ementovány

vhodně kdokreslení řešené prob|ematiky. Tabulky a graiy,- které jsou součástí
výs|edkové části a příloh jsou přeh|edné a na vysoké profěsioná|ní úroúni.

Sp|nění cí!ů práce a ce|kové noanoceni
Vytýčené cí|e v baka|ářské práci na téma ,,Současný životní styt středoškolské

m|ádeže.. autorkou Zuzanou Mackovou byly sp|něny. obecn ě lzé konstatov at, Že
provedená |iterární rešerŠe je vhodná pro vyuŽití při tvorbě dip|omové práce na danétéma. V|astní zpracované dotazníkové řešení prokázalo orieniaci v řešené
prob|ematice a názorovou vyzrá|ost autorky, které mohou být dá|e pouŽity a řešeny
v diplomové práci v podobě návrhů prevence ve zlepšení zdravého Životniho sty|u ú
m|ádeŽe. Tabu|ky a grafy a jejich komentáře jsou na dobré odborné úrovni.



ť

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo
informací)

ve|mi dobře dobře !
Pod pis škoIite|e/oponenta :

RNDr. Jaroslava Pave!ková.CSc.

Instrukce pro vyplnění:
o Prosíme oponenty í Ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnějŠí komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.. V přÍpadě práce za|oŽené na v|astních výs|edcÍch hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a
zpracovánÍ výsledků, obdobně jako u práce diplomové'. Posudek se odevzdává (zasíIá) ve|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro Účelyzveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v 1 výtisku 6at<o soucasilrotoxotu ó ootra1ooe; násekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Ýinie na 7, Q8 44 Praha 2'

Práci hodnotím ve|mi k|adně. Studentka Sa
a Vzh|edem k tomu, Že prob|ematika zdravé výŽivy a zdravého Životního Sty|u Se
dotýká nás všech, je velice aktuá|ní oceňuji provedení dotazníkového šetření
autorkou na středních ško|ách.

otázky a připomínky oponentá:
Doporučuji v textu důs|edně uŽlvat pod|e Sl soustavy výraz hmotnost.
Dá|e jsou v práci jsou některé technické nedostátt<ý způsobené pravděpodobně
v důs|edku používání textového editoru.
Není vhodné pouŽívat zkratky v textu.
Z poh|edu snadnější orientace nejsou očís|ovány Strany příloh.


