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1. Aktuálnost tématu, obsahová struktura práce, formulace problému a cíle práce. 
Téma práce je aktuální a v současné době velmi diskutované. Studentka má několika leté 
zkušenosti ve školství, které využila při výběru tématu a orientace v něm. Cíl práce je jasně a 
srozumitelně formulován. Struktura práce je v logické posloupnosti. 
 

2. Úroveň teoretické části, komplexnost analýzy zkoumaného problému, kvalita práce s literaturou 
(odkazy, citace, počet a druhy využitých informačních zdrojů apod.) 
Úroveň teoretické části je vyčerpávající. Autorka popisuje zdravý životní styl a jeho složky, 
potravinovou pyramidu, pitný režim, pohybovou aktivitu a spánek. Podrobněji popisuje stravování 
dětí ve škole a výživová doporučení pro děti mladšího a staršího školního věku a její nedostatky. 
Mapuje výživové projekty. Zmiňuje pyramidu pohybu pro děti, pohybové aktivity dětí mladšího a 
staršího školního věku. Mapuje projekty na rozvoj pohybové aktivity.  
Užití formy citací je správně. Počet informačních zdrojů je 62 (z toho 28 internetových).  
 

3. Formulace výzkumných otázek, hypotéz a jejich provázanost na problémy a cíle práce. 
Autorka stanovila celkem 3 výzkumné otázky a 3 hypotézy a získala materiály (dotazníky) celkem od 
322 respondentů. Hypotézy byly stanoveny logicky a správně.  
               

4. Metody testování hypotéz, jejich vhodnost a logika postupu práce. 
Autorka zvolila kvantitativní výzkum a pro ověření stanovených hypotéz použila dotazník, který 
tvoří 30 otázek (chybí vymezení pojmů anketa/dotazník). Výzkum probíhal na šesti školách a 
dotazník byl dostupný jak v tištěné podobě, tak na internetu pomocí stránek survio.com. První dvě 
otázky směřovaly ke zjištění umístění respondentů a genderového zastoupení, poté byla zhruba 
polovina otázek směřována na postoje žáků ke stravování a druhá polovina byla zaměřena na 
pohybovou aktivitu.   

 
5. Úroveň analýzy a interpretace výsledků (statické zpracování, přehlednost výsledků, grafů, tabulek 

aj.), zaměření a úroveň diskuse. 
Zpracování odpovědí je velmi přehledně v grafech a s podrobným popisem a upřesněním všech 
odpovědí. Diskuse logicky shrnuje celou práci studentky v průběhu zpracování. Každý výsledek 
hodnotí vlastním názorem. Sebekriticky vyhodnocuje volbu některých otázek s ohledem na lepší 
formulaci.  
 

6. Formulace závěrů (přiměřenost, jasnost, konkrétnost, stručnost, vazba na problém, cíl a hypotézy), 
přínos a využití výsledků. 
Formulace závěru je přesná a věcná. Přínos práce a následné využití výsledků práce autorka 
neuvedla. Vazba na hypotézy je nepřehledná.  
 

7. Formální stránka práce (jazyková a stylistická úroveň, úprava, přehlednost textu, dodržení norem 
rozsahu práce, bibliografické citace apod.). 
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Bibliografické citace jsou v pořádku. Rozsah práce byl splněn. Autorka uvádí práci „Teoretickou 
částí“ avšak úvod do části praktické chybí. Drobné nedostatky jsou ve formální stránce práce. 
Drobné překlepy, skloňování, velká/malá písmena (str. 52 číslování, str. 62 „901% dětí“, str. 63, str. 
70, str. 76, na str. 77 mění velikost písma…). Dále pak nevhodná formulace otázky dotazníku (str. 
85, ot. 13 – „Kde se obědváš?“) a změna osoby dotazovaného z jednotného na množné číslo 
„Chutná vám? Nasytíte se obědem?“ by mohlo zkreslit odpověď dotazovaného.  

 
8. Celkové hodnocení práce (přehlednost, přístup a samostatnost autora při zpracování, jeho 

informovanost o metodologii vědecké práce apod.). 
Práci celkově hodnotím svým obsahem jako zdařilou. Použití grafů je přehledné. Chybělo však 
rozdělení na teoretickou a praktickou část práce a přehlednější vyhodnocení stanovených hypotéz. 
Některé otázky dotazníku by mohly být formulovány lépe. Škoda též některých chyb, které celkový 
dojem z práce kazí. 

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace:      
 
 
Otázky k obhajobě:  
 
V čem vidíte přínos práce a jaké bude další využití jejích výsledků? 
Podle čeho/jak jste vybírala do dotazníku pohybové aktivity pro dívky a chlapce? Proč jsou odlišné?  
 
 
 
Datum: 14. května 2018                    Podpis: 


