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1. CÍLE A HYPOTÉZY  

V úvodu práce je uveden cíl představit a charakterizovat základní civilizační choroby. Další cíl a na něj 
navazující výzkumné otázky jsou uvedeny v praktické části práce. Cílem výzkumného šetření bylo 
zjistit, které civilizační choroby nejčastěji respondenti prodělali a které civilizační choroby považují 
za nejzávažnější. Oběma cílům je v práci věnována pozornost. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ  

Hlavní část práce je věnována představení a charakteristice jednotlivých civilizačních chorob.  Seznam 
do práce zařazených chorob byl sestaven na základě publikací Adámkové (2010) a Doliny a kol. 
(2009). Uvedené informace jsou opatřeny odkazem na informační zdroje, ovšem větší úseky jsou 
přejímány vždy z jediného zdroje. Velmi často se objevují již zmíněné práce Adámkové a Doliny. Dále 
se objevují i ne příliš relevantní zdroje (např. alergie.cz, zdravi.euro.cz, lidovky.cz, nemoci.vitalion.cz, 
www.svet-zdravi.cz apod.). Jako jeden ze zdrojů je odkazováno i na práci Staňové (2008). Z této 
bakalářské práce, která ovšem není uvedena v seznamu literatury, byl převzat obsah podkapitoly 
Vznik a vývoj v kapitole 3.9. Informace v práci Staňové jsou citovány pouze přednáškou (Andrysek, 
24. 1. 2018). Zároveň některé z informací v této části jsou sporné – např. že k rakovinovému bujení 
v lidském těle může dojít maximálně 7x. V textu se objevují i odkazy na řadu dalších prací, které 
nejsou v seznamu literatury uvedené a není tedy jasné, o jakou práci se jedná – např. Šťastný, 2005; 
Gupta, 2010; Šagát, Benedeková, 2007. 
 
V praktické části je představeno výzkumné šetření realizované s pomocí dotazníku. Výzkumný nástroj 
vlastní konstrukce bohužel nekoresponduje plně s formulovanými výzkumnými otázkami. Pomocí 
využitého dotazníku není možné zjišťovat, které civilizační choroby nejčastěji prodělali/prodělávají 
obyvatelé Nymburka, ale pouze, které z autorkou vybraných chorob respondenti uvádějí, že 
prodělali/prodělávají. I u druhé výzkumné otázky: „Které civilizační choroby jsou podle obyvatel 
Nymburka z hlediska zdraví nejzávažnější?“ se projevuje omezení vycházející z výzkumného nástroje. 
Jak autorka sama uvádí: „Pod pojmem civilizační choroby se spoustě lidem vybaví typická, poměrně 
častá onemocnění typu diabetes mellitus, hypertenze, obezita. Málokdo si však tento pojem dokáže 
spojit například s nádorovým onemocněním. I taková onemocnění lze již bohužel zařadit mezi 
civilizační choroby.“ Předložený výběr onemocnění nemusí odrážet vnímání závažnosti civilizačních 
chorob obyvatel Nymburka.  
 
V navazující diskusi jsou výsledky šetření dávány do kontextu s některými zjištěními Českého 
statistického úřadu a názory vybraných autorů. Omezení pramenící z konstrukce výzkumného 
nástroje a způsobu provedení šetření bohužel nejsou zmíněny. Poněkud rušivě v kapitole Diskuse 
působí opakování některých částí textu v různých odstavcích – např. „deprese by v žádném případě 
neměly být opomíjeny, ačkoli somatické příznaky jsou v počátečních stadiích nepříliš znatelné…“ 



 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA  

Práce obsahuje 52 stran textu a 1 stranu přílohy. Úprava práce je na dobré úrovni. Výsledky šetření 
jsou vhodně prezentovány v grafech. V práci se objevuje pouze malé množství překlepů. 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA  

Práce předkládá určitý vhled do problematiky vysoce aktuálního tématu civilizačních chorob. Práce je 
strukturována přehledně a je dobře čitelná. Práce je přepracováním bakalářské práce, kterou autorka 
neobhájila. Tomu odpovídá vysoká míra zjištěné shody. V dalších případech zjištěných shodujících se 
dokumentů se jedná vždy pouze o krátké úseky textu, které by bylo vhodné uvést jako přímou citaci. 
Jednotlivé odstavce ale odkazem na literaturu opatřeny jsou. 
 
Ačkoli se jedná o přepracovávanou práci, překvapivě bylo zjištěno opakování již vytýkaných zásadních 
nedostatků, jakým je například neuvedení některých odkazovaných zdrojů v seznamu použité 
literatury. V celkovém pohledu ovšem práce prošla značným zlepšením. 
 
5. OTÁZKY K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

V úvodu práce uvádíte: „Téma své bakalářské práce jsem si vybrala, jelikož se domnívám, že je 
nezbytné, aby se tato problematika dostala více do povědomí lidí.“ Jaké způsoby šíření povědomí 
o civilizačních chorobách považujete za vhodné a jak mu můžete přispět? 
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ 

Práci v předložené podobě doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Příbrami, dne 31. července 2018     …………………………………. 

               Karel Vojíř 


