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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

6 

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).  

5 

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

6 

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). 

7 

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). 

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). 

2 

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru). 

7 

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň 

 
Otázky k obhajobě  

1. Zamyslete se nad výstižnějším názvem své diplomové práce. 

2. Připravte si k obhajobě (i v podobě elektronické Erraty) minimálně 3 příklady komparace 

dat z dotazníkového šetření. 

3. Vytvořte doporučení, která vyplynula z Vaše dotazníkového šetření?  

4. Jelikož v práci byl vložen pouze nevyplněný dotazník, doneste prosím k obhajobě všechny 

vyplněné dotazníky. 

5. Vysvětlete, dle čeho jste si zvolila téma přípravy na vyučovací hodinu pro 1. a 2. stupeň ZŠ. 

6. Objasněte rozpor mezi otázkou č. 9 a č. 10 v dotazníku a při vyhodnocování (viz níže 

poznámky). 
Poznámky  

- Název práce je velmi obecný. Autorka práce jistě nezjišťovala výživu školních dětí na celém 

světe či v celé ČR.  

- Abstrakt má dle platného opatření obsahovat max. 200 slov.  

- Část „2.8 Preventivní program ve školách“ jistě neobsahuje výčet všech preventivních 

programů. Název měl být více výstižný, takto uvedený je zavádějící. Totéž platí o části „2.7.1 

Historie školního stravování“. 

V práci je obsaženo plno částí, kde autorka neuvádí žádný odkaz na zdroj – např. strana 12, 

14, 20. 

- Autorka práce chybně odkazuje v textu na zdroj, který má více autorů (např. str. 13, 23). 

Bc.  Zuzana  MÁCHOVÁ 

Výživa školních dětí 

PhDr. Jaroslava HANUŠOVÁ, Ph.D. 



Odkazy neodpovídají platné citační normě. Chybně jsou uvedeny i odkazy na internetové 

zdroje (např. strana 15, 16). 

- Oponentka nerozumí jak do části „2.2 Tělu prospěšné látky“ náleží tekutiny (část 2.2.3).  

- V teoretické části mohla autorka práce lépe provázat text v souvislosti s přílohami (např. 

„aktivitám dítěte (Potravinová pyramida).  

(viz příloha číslo 2)  

Výživová pyramida pro děti je srozumitelné, obrázkové doporučení, které zobrazuje 

doporučenou denní konzumaci potravin.  

(viz příloha číslo 3)  

Výživová pyramida pro děti vychází z potravinové pyramidy Ministerstva zdravotnictví“. 

- V praktické části chybí obecné informace o výzkum. nástroji, výběru a popisu cílové skupiny, 

předvýzkumu apod.  

- V praktické části mělo být uvedeno, že v přílohách práce jsou uvedeny tabulky s výsledky – 

celými čísly.  

- Otázka č. 9 („Sníš každý den nějakou zeleninu?“) a č. 10 („Sníš každý den nějaké ovoce?“) 

z dotazníku neodpovídá tomu, jak je uvedena ve vyhodnocení („Sníš každý den alespoň 1 kus 

nějaké zeleniny“, „Sníš každý den alespoň 1 kus nějakého ovoce“).   

- V praktické části oponentka práce zcela postrádá komparaci dat, což se vzhledem k tomu, že 

se jedná o diplomovou práci, a že studentka absolvovala v rámci studia metodologii 

pedagogického výzkumu, předpokládalo. 

- V diplomové práci zcela chybí doporučení, která vyplynula z dotazníkového šetření. Autorka 

sice v části 3.3 uvádí doporučení, ale oponentka neví, co ji k doporučení vedlo. Totéž platí i 

o ukázce přípravy na vyučovací hodiny pro 1. stupeň – dle výsledků z dotaz. šetření pro 1. 

stupeň konzumuje ovoce každý den 60 % respondentů, proč tedy autorka připravuje hodinu 

o ovoci? Totéž platí o přípravě hodiny pro 2. stupeň ZŠ.  

- V seznamu autorka práce uvádí velké množství odkazů na zdroje, ovšem při analýze jde min. 

ze ¾ o zdroje internetové. K oblasti výživy však existuje nespočet odkazů v tištěné či 

elektronické formě. 

- Odkazy na internetové zdroje pod obrázky neodpovídají platné citační normě! 

- Část „Seznam příloh“ neodpovídají platnému opatření. Totéž platí i o „Seznamu obrázků, 

grafů, tabulek“ Cituji opatření: „Seznam příloh se uvádí pouze v případě, že práce má 

přílohy. Seznamy obrázků, tabulek a grafů (použitých v práci) jsou vhodné pouze u práce, 

která obsahuje alespoň 30 obrázků, tabulek nebo grafů (obrázky, tabulky ani grafy z příloh 

se v tomto seznamu neuvádějí). Seznam obrázků, Seznam tabulek, Seznam grafů se neuvádějí 

v obsahu (mají proto svůj vlastní styl).“ 

 

Celkové hodnocení  **) Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v daném oboru.  
 

Datum a podpis autora posudku bakalářské práce: 26.12.2017  PhDr. J. Hanušová, PhD. 


