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Případný stručný komentář:
Studentka Daniela Dítětová vypracovala bakalářskou práci na téma: Životní styl osob se zvýšenou
hladinou cholesterolu.
Téma a zaměření práce je zajímavé. Kapitoly na sebe logicky navazují, obsahově odpovídají tématu.
Pro jejich zpracování autorka použila velké množství odborné literatury, což hodnotím kladně. V textu
nacházím zbytečně složitá souvětí a překlepy.
Pro výzkumnou část si studentka stanovila pět výzkumných cílů. Informace byly zjišťovány pomocí
kvantitativního výzkumu, formou dotazníku vlastní tvorby. Interpretace výsledků je přehledně a
srozumitelně znázorněná v grafech.
V diskuzi autorka srovnává své výsledky s jinými závěrečnými pracemi, místy to ale působí
nesrozumitelně. Není zcela jasné, o které výsledky se jedná, zda od studentky nebo z jiné závěrečné
práce (např.: ot. č. 13 porovnávaná v diskuzi).
V závěru práce autorka shrnuje získané informace z výzkumu. Postrádám zde odkaz na vytvořenou
brožuru.
Práce je doplněna o přílohy, které jsou chybně pojmenované.
Po celou dobu zpracování práce studentka pravidelně konzultovala.
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