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Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS: 
 

Kritérium hodnocení 
Hodnocení dle ECTS 

1. Splnění zadání bakalářské práce A - výborně 

2. Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování B - velmi dobře 

3. 
Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních 
zdrojů C - dobře 

4. Popis experimentů a metod řešení A - výborně 

5. Kvalita zpracování výsledků B - velmi dobře 

6. Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze B - velmi dobře 

7. Formulace závěrů práce B - velmi dobře 

   

Předloženou práci doporučuji  k obhajobě a navrhuji hodnocení 

  B - velmi dobře 
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Komentáře k bakalářské práci: 
Teoretická část práce je obsáhlá, některé kapitoly jsou příliš rozpracované a s problematikou přímo 

nesouvisí. Množství literatury je dostatečné, avšak  zahraniční zdroje mohli být lépe využity v rámci 

rešerše, stejně tak místo vysokoškolských prací, mohl student využít více původních vědeckých 

zdrojů. Výsledky jsou interpretovány správně včetně závěru, ovšem v jejich grafickém zpracování 

jsem shledala drobné nedostatky. V rámci diskuze bych očekávala srovnání výsledků i s jinými 

pracemi na obdobné téma, kterých je v databázi UTB dostatečné množství. Přesto je předložená 

práce zpracována na dobré úrovni a proto navrhují výše uvedené hodnocení. 
Otázky oponenta bakalářské práce: 
Co je to LDL cholesterol? A jaký je rozdíl mezi LDL a HDL cholesterolem? 

Jak byste zhodnotil pestrost stravy na zkoumaných školách podle výsledků analýzy spotřebního 

koše? 
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