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 Kritérium hodnocení Hodnocení  

1 – 10 bodů *) 

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

7 

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

7 

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

7 

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). 

7 

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). 

6 

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

7 

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). 

6 

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. Co je to (kardio) metabolický syndrom? Hrozí u dětí?  

2. Jelikož v práci není vložen ani jeden vyplněný dotazník, doneste prosím k obhajobě všechny 

vyplněné dotazníky.  

3. Dle jakých kritérií a pro jaké děti byl vytvořen přiložený jídelníček v praktické části práce?  

4. Ve formě elektronické Erraty opravte výsledky u otázek č. 6, 8, 10 (viz níže poznámky).  

5. Ve formě elektronické Erraty dopracujte otázku č. 12, 22 a 23 (viz níže poznámky). 
Poznámky  

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

světe či v celé ČR.  

- Autorka práce chybně odkazuje v textu na zdroj, který má více autorů (např. str. 10, 23). 

Odkazy neodpovídají platné citační normě.  

- Kapitola 4 „Programy podporující zdravou výživu na školách“ jistě neobsahuje výčet všech 

programů. Název měl být více výstižný, takto uvedený je zavádějící. 

- Část 4.1 a 4.2 je poměrně krátká. Na jedné straně (23) autorka práce uvádí název kapitoly a 

tři další části. Podobný problém je v částí 4.3 (na dvou stranách je uvedeno celkem osm 

částí a  4.4.  

- V kapitole „5. Obezita“ se autorka práce mohla více věnovat problematice dětské obezity. 

- Kapitola č. 6 a 7 neodpovídá názvu dle aktuálního opatření k závěr. pracím.  

- Oponentka nerozumí, proč je jedna otázka vyhodnocena ve 2 grafech (otázka č. 6 „Pokud 
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snídáš, co nejčastěji?“, otázka č. 8 „Pokud dopoledne svačíš, co máš nejčastěji?“, otázka č. 

10 „Pokud odpoledne svačíš, co máš nejčastěji?“). Možnosti byly zahrnuty pod jednou 

otázkou (graf 7, 8, 10, 11, 13, 14). Další nejasnosti jsou u slovního vyhodnocení u grafů č. 

16. Nelze zaměňovat počet respondentů a počet odpovědí (možností).  

- Otázka č. 12 („Co máš nejčastěji k večeři?“) byla otevřená. Nikde v práci není tato otázka 

doslovně vyhodnocena. Doslovný přepis chybí i u otázky č. 22 u možnosti „jiné“ či u otázky 

23 „Pokud ano, jaký“. 

 

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. 


