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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

9 

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

8 

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

8 

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

8 

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

8 

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o tvůrčím 
zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené problematice). 

8 

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický celek). 

8 

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

8 

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). 

7 

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

8 

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

 
Otázky k obhajobě  

1. Vysvětlete tvrzení: „K vyhodnocení bylo zařazeno 196 dotazníků, 4 dotazníky, tj. 2 %, byly 

vyřazeny pro chybné vyplnění. Ve všech případech chybných dotazníků se jednalo, o chlapce 

ze SOU Toužim. Návratnost dotazníků byla 98 %.“ 

2. Ve formě elektronické Erraty přineste k obhajobě doslovné přepisy otevřených podotázek 

(viz níže poznámky).  

Poznámky  

- První strana práce neodpovídá platným normám. 

- Autorka práce chybně odkazuje v textu na zdroj, který má více autorů (např. str. 16, 30, 31, 

40, 48 …). Odkazy neodpovídají platné citační normě.  

- Shrnutí teoretické části mělo být s odkazy na infor. zdroje. 

- Oponentka nerozumí tvrzení. „K vyhodnocení bylo zařazeno 196 dotazníků, 4 dotazníky, tj. 2 

%, byly vyřazeny pro chybné vyplnění. Ve všech případech chybných dotazníků se jednalo, o 

chlapce ze SOU Toužim. Návratnost dotazníků byla 98 %.“ 

- U podotázek, které byly otevřené, chybí doslovný přepis a počet odpovědí od respondentů. 

Diplomantka uvedla vždy v textu pouze příklady odpovědí (otázka č. 7, 10, 11, 18). 

- Chybně je slovně popsáno souhrnné vyhodnocení otázky č. 8 (strana 72): „Výzkum ukázal, 

že fast food navštěvuje pouze 4 % (2 chlapci a 2 dívky) ze SOU, 8 % (4 chlapci) ze SPŠ. 

Dívky ze SPŠ uvedly, že denně fast foody nenavštěvují.“. Možnosti odpovědí u této otázky 
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byly - denně, 1-3 týdně, občas, nenavštěvuji vůbec. 

- Jaká je správná odpověď u otázky č. 14 „Které potraviny obsahují nejméně tuku?“ (strana 

79).   

 

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. 


