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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je aktuální, přínosné a navazuje na řadu projektů s tímto tématem. Struktura práce 

je logická. Problém a cíl práce formulovány jasně. 

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část prokazuje osobní zájem autorky o zvolené téma a projevuje se v široce 

zpracovaných zdrojích k problematice stravování i pohybové aktivity ve školním věku. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Na uvedené cíle navazují odpovídající otázky a následně jsou formulovány předpoklady – 

tedy hypotézy. Zde je však nutné upozornit na nekonkrétnost formulací, protože formulace 

jako „mít blíž k…, častěji, více…“ jsou k prokázání platnosti hypotézy nedostatečná. Dále 

hypotéza 2 v sobě obsahuje v podstatě tři různé předpoklady, což také není správné. Třetí 

předpoklad je formulován správně, avšak chybí jasné určení dostatečnosti. 

Metodou je dotazník, realizovaný pomocí učitelů v 6 školách. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Výsledková část je logicky rozdělena na část ke stravování a část o pohybové aktivitě. V obou 

jsou uvedeny přehledné grafy s komentáři, bohužel jsou označeny jako tabulky. Tab. 22 na s. 

68 uvádí intenzitu pohybu, avšak o intenzitu skutečně nejde! Tab. 26 na s. 70 je nejasná – o 

jaký způsob trávení času jde? Diskuze dobře diskutuje získané výsledky ve vztahu k jiným 

zjištěním, snaží se odpovídat na otázky. Není zodpovězen poslední předpoklad. 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry prezentují krátce výsledky a uvádějí některá další doporučení. 

Formální stránka práce: 

Formálně je práce zpracovaná pěkně.  

Celkové zhodnocení práce: 

Autorka v práci prokázala výrazné osobní zaujetí pro téma, prezentovala dotazníkové šetření a 

interpretovala výsledky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky: 

Odpovězte na 3. předpoklad, který jste formulovala, včetně možností posouzení. 

Vysvětlete nejasné tabulky – grafy  22 a 26. 

Jaká by mohla být doporučení pro školy v oblasti stravování a pohybové aktivity? 
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