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Práqe je |i!9r4rní rešerší.

Cilepráce1předmět

Práce gbsahuje vlastní v

Podat informace o tom, jaké jsou současnépostoje vybraného vzorku
středoškolských studentů k žiýotnímu sty|u a otázkám s ním souvisejících.
Získanéúdaje z dotazníkového šetřenízpracovat a vybranými matematickostatistickými metodami vyhodnotit pozitivní ,a|e i negativní vztahy mezi jednot|ivými
s|edovanými faktory Životního sty|u současných středoškoláků 'Práce ie zaměřeňá
na způsob výŽivy a stravování, sportovní aktivitu a rizikové faktory Živótního stylu,
ohroŽujícízdraví dnešní m|adé popu|ace. Zjistit představy studeniů o své
budoucnosti a sestavení ŽebříčkuŽivotních priorit.

Struktura (č|enění)práce:
Práce je přeh|edně a |ogicky č|eněna. Sestává z7 kapitol (úvod; |iterární přehled
kteý je č|eněn do podkapito|, pod|e s|edovaných faktorů Životního sty|u ( výživa a
stravování; sportovní aktivity; prob|ematika kouření a alkoho|u; prob|ómatika drog
sexuá|ní Život). Nás|eduje popis získání podkladů a způsob zpracování údajů
v kapito|e materiál a metodika. Kapito|a výsledková část přehledně prezentuje
získanéúdaje. Práci uzavírá shrnutí výs|edků v kapitole závěr.Následuje Seznam
43 |iterárních poloŽek a seznam pouŽitých zkratek ' Pří|ohy obsahují 2-8 stran
s 49. tabulkami a23. grafy.

JsoupouŽitéliterárnízdrojedostatečnéajsouv@

PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaje z|iterárních zdrojů?
Autorka pouŽila re|evantní údaje z |iterárních zdrojů, které jsol správně citovány.
Vycházela i z Ýyh|edávání pub|ikaci z databází pomócí internetú.

Jsouzískanévlastnívýs|edkynebozvo|enétémaadekvátněffi

Získanéúdaje z v|astního dotazníkovéhovrizkumu jsou v textu baka|ářsŘé práce
nrÚběiný.vyhodnoc91y'1 okomentovány pod|e zadaných hypotéz' Pro přeh|ednost a
srovnáníjédnotlivých faktorŮ Živótniho stylu jsou zjiŠtěnéúdaje vynesený do
proféšioná|ně provedených barevných tabu|ek a grafů.'

|-ormá|ni Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazykova urorlen;
Formá|ní i jazyková úroveň práce je vysoká. Autorka svůj rukopis vybavi|a ve|mi
peč|ivě i po grafické stránce.Text práce je přehledně rozč|eněn a dóp|něn tabu|kami

Bakalářská práce působípo věcné i grafické stránce profesioná|ním dojmem.
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Sp|nění cí|ůpráce a ce|kové hodnocení:
Autorka splni|a vytyčený cí| baka|ářské práce ' Prokáza|a ve|mi dobrou orientaci ve
vybraném tématu o Životním sty|u současných středoško|áků. Získanéúdaje nám
pomohou přiblíŽit pozitivní, a|e i negativní postoje a názory středoško|ské mládeŽe
k této mediálně sledované problematice' Chtě|a bych vyzvednout samostatnost a
zaujetí s jakým studentka téma zpracova|a. Je třeba ocenit její komunikační
schopnosti a dip|omacii v přístupu k dotazovaným teenegerům a získat od nich
vyp|něné údaje v před|oŽeném dotazníku. Ne vŽdy je těmto šetřením nakloněno i
řediteIství škoIy.
PředloŽenou bakalářskou práci hodnotim ve|mi kladně'

otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení ško|ite|e nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

E] uporně ! ve|mi dobře. ! ooore
Podpis škoIite|e:
Blanka Vacková
Instrukce pro vyplnění:

r
.

!

nevyhověl(a)

l

Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnějšía nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým
bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačenérubrikyjsou povinnou součástíposudkú.
V případě práce za|ožené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metodv a
zpracování výsledkŮ, obdobně jako u práce dip|omové.

