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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Autorka se v práci zabývá tématem dětské obezity a sleduje jeden z faktorů, který do jisté 

míry s výskytem dětské obezity souvisí. Sociální a finanční zázemí rodiny hraje v etiologii 

tohoto onemocnění důležitou roli a především v dětských léčebnách obezity je tento jev dobře 

sledovatelný. Praktická část, ve formě dotazníkového šetření, je zaměřena na nalezení 

souvislostí mezi sociálně-finančním zázemím rodiny a výskytem dětské obezity a zároveň 

podává ucelený přehled o nejvýznamnějších faktorech výživy u obézních dětí. Téma je 

přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření autorky.  

 

Aktuálnost tématu 

Téma práce hodnotím jako aktuální. Dětská obezita představuje v současné době 

závažný zdravotní a sociálně ekonomický problém vyspělých zemí. 
 

 

Teoretická část 

 

Struktura práce, logické členění (obsah): 

Struktura práce je logická a přehledná. 

 

Abstrakt a klíčová slova odpovídající obsahu práce: 

Abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce.  

 

Seznam literatury a práce s literárními zdroji: 

Pramenů a informačních zdrojů je dostatek. Odkazy jsou citovány správně.  

 

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem: 

Teoretická část práce je podrobně věnována epidemiologie dětské obezity, v druhé části 

autorka popisuje socioekonomické vlivy rodinného prostředí.  

Tato druhá část by mohla být vzhledem k tématu rozsáhlejší, ale pro účely bakalářské práce je 

dostačující. 

 

 Teoretická část je logicky řazena, obsahuje všechny základní informace týkající se tématu. 

Stylistická úroveň textu je celkově dobrá. 
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Úroveň jazykového zpracování 

Text práce je odborný a používá přesně definované pojmy. 

 

 

Náročnost tématu na teoretické znalosti: 

Autorka prokázala dobré teoretické znalosti. Téma je odborně středně náročné. 

 

 

Praktická část 

 

Formulace cílů práce: 

Cíle práce  a hypotézy byly formulovány přesně a byly přiměřeně náročné úrovni bakalářské 

práce.  

 

Užité metody výzkumného šetření:  
Jako metoda šetření bylo použito kvantitativní dotazníkové šetření, distribucí dotazníků 

v tištěné i elektronické formě.  Použité postupy jsou adekvátní pro zvolené téma, realizace 

dotazníkového šetření i celá metodika jsou stručně, ale dostatečně popsány. 

 

Charakteristika zkoumaného souboru:.  

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 46 respondentů. Velikost souboru je malá, výběr 

respondentů je velmi dobře zvolen (prostředí dětských léčeben a obezitologická ambulance). 

Respondenti odpovídali na 21 otázek, všechny odpovědi byly přehledně zpracovány. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 

Zjištěná data jsou zpracována do přehledných grafů. Výsledky a komentáře ke grafům jsou 

srozumitelné a výstižné. Volba otázek v dotazníku je vhodná a výstižná. Výsledky šetření 

jsou zajímavé, zejména v části věnované výživovým zvyklostem obézních dětí. Výsledky 

jsou pozitivní, ale vzhledem k malému vzorku respondentů samozřejmě statisticky 

nevýznamné. Korelace mezi stupněm vzdělání rodičů a stravovacími zvyklostmi dětí jsou zde 

dobře naznačeny, takže potvrzují dané hypotézy. Autorka zvolila téma, které by bylo dobrým 

výchozím bodem pro další rozsáhlejší zpracování. 

  

Úroveň diskuse a formulace závěru: 

V diskusi autorka shrnuje výsledky dotazníkového šetření. Diskuse je přehledně členěná, 

srozumitelná, závěr je výstižně a stručně formulován. 

 

Splnění cílů: 

Autorka splnila vytčené cíle, které jsou v práci stanoveny.  

 

 

Přílohy 

 

Grafická dokumentace a přílohy: 

Práce obsahuje grafy, tabulky, obrázky a vzor dotazníku v přiměřené kvalitě.  

 

 

 

Formální zpracování práce: 

Práce na 64 stranách, včetně příloh, po formální stránce obsahuje všechny náležitosti pro 

psaní závěrečných prací. Stylistická a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text je 

přehledně a logicky členěný.   
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Celkové hodnocení práce 
Autorka zpracovala ve své práci aktuální téma související s dětskou obezitou a jejím možným 

vztahem se sociálním a finančním zázemí rodiny. Z obsahového i formálního hlediska splňuje 

práce požadovaná kritéria. Vychází ze základních znalostí z oblasti dětské  obezity. Autorka 

prokázala svou schopnost nastudovat, analyzovat a následně věcně a přehledně zpracovat 

důležité informace týkající se vybraného tématu. Vhodně zvolila dotazníkové šetření, výběr 

respondentů a otázek, které dobře vystihují cíle práce. Pro účely zvýšení statistické 

významnosti výsledků by bylo vhodnější použít větší soubor respondentů, případně i jiné 

metody sběru dat. 

 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

1. Proč autorka nezískala více respondentů pro praktickou část? 

2. Jaký je postoj autorky ke stravování dětí ( v rámci práce i v běžné populaci)? 

3. V jakých oblastech by se jevilo řešení dětské obezity jako nejúčinnější? 

 

 

 

 

V Praze 20. 5. 2018                                                            Ing. Hana Pejšová 


