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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

HODNOCENÁ POLOŽKA 
POČET 

BODŮ 

ABSTRAKT (0-5 bodů) 

 Obsahuje abstrakt všechny klíčové části (cíl a smysl práce, způsob 

řešení problému, nejzávažnější výsledky a implikace)? 

 Koresponduje abstrakt s obsahem práce a má přiměřený rozsah? 

 Obsahuje abstrakt adekvátní klíčová slova (klíčová slova by se neměla 

nacházet v názvu práce)? 
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Abstrakt (slovní hodnocení) 

 Abstrakt by měl být psán v minulém čase. Studie již byla uskutečněná a zde je 

informace o tom, co proběhlo. 

 V Abstraktu v oddíle Metody chybí informace o výzkumném souboru; ve výsledkové 

části by bylo přínosné, kdyby byly vyjmenovány domény QL z dotazníku SF-36, ve 

kterých došlo ke změnám v hodnocení a zároveň kvantifikace změny, např. 

procentuálně. 

 Postrádám oddíl Závěr, kde by mělo být stručně zhodnoceno, zda byly stanovené cíle 

splněny. 
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 Použitá klíčová slova jsou adekvátní.  

 

ODŮVODNĚNÍ A REŠERŠE ODBORNÉ LITERATURY (0-25 bodů) 

 Je zdůvodnění práce uvedené v úvodu logické? 

 Je popsána metoda rešerše? 

 Prokázal student schopnost vyhledat, prostudovat, tematicky utřídit a 

analyzovat odbornou literaturu? 

 Obsahuje rešerše literatury (část teoretická východiska práce) 

podrobnou zprávu o zvolené problematice vycházející z české i 

zahraniční literatury? 

 Je výběr literatury aktuální a její záběr vzhledem k tématu dostatečný 

(úplný)? 

 Je použitá literatura řádně citována? 
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Odůvodnění a rešerše odborné literatury (slovní hodnocení) 

Studentka prokázala schopnost samostatné práce. Tematicky utřídila a analyzovala odbornou 

literaturu. Rozsah rešerše je odpovídající nárokům kladeným na bakalářskou práci. K této 

oblasti mám následující poznámky: 

 V teoretické části postrádám informace o jiných studiích věnujících se významu a 

účinku organizovaných redukčních programů na kvalitu života.  

 Hodnocení kvality života a používané typy dotazníků 

Podkapitoly 2.2 a 2.3 - jedná se o stěžejní části teoretické rešerše jako východisko 

pro vlastní výzkum. Dle mého názoru by tato oblast zasloužila větší rozpracování a 

práci s větším počtem literárních odkazů, které se především týkají kvality života 

jedinců s nadváhou a obezitou. 

Jak byly do podkapitoly 2.3 vybrány (vyhodnoceny) uvedené dotazníky jako nejčastěji 

používané typy? 

 Kapitola 3 - Společnost STOB – s. 26 – 27 – vzhledem k názvu práce bych 

preferovala název této kapitoly např. Společnosti zabývající se redukcí hmotnosti pro 

veřejnost. Proč je preferována společnost STOB? Zde pod ní zmiňujete citaci 

Svačiny (2013), ve které uvádí existenci také dalších sítí rekondičních center nebo 

redukčních klubů. Zmínka o STOB by správně měla být uvedena v Praktické části 

pod kapitolou Organizace výzkumu anebo Charakteristika souboru. 

 V Seznamu použité literatury postrádám zdrojový odkaz na původ dotazníků a jeho 

autory (společnost RAND). 

 Citace literatury v textu, které chybí v Seznamu použité literatury či jsou 

zastaralé: s. 11 - Bienertová-Vašků, 2009; s. 12 - J. Vague (1947) – chybí 

v seznamu, je zastaralá, určitě existují citace současné; s. 14 - Stunkard (1986); s. 21 

– r. 1948 definice WHO; s. 24 – Ware a Sherbourne (1992);  

  Internetové citace: s. 15 – chybná forma citace (Wiley online Library, 2012, online) 

– v textu správně uvádíme jméno autora ne nakladatelství, které publikaci vydalo; 

v seznamu literatury je naopak uveden autor/autoři. 

 

POUŽITÉ METODY A LOGIKA STRUKTURY PRÁCE (0-20 bodů) 

 Je cíl práce definován přesně, stručně a srozumitelně? 

 Jsou výzkumné otázky a hypotézy jasně stanoveny? 
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 Uvádí a zdůvodňuje student konkrétní metody a postupy, které použil 

a na jejichž základě došel k výsledkům? 

 Jsou použité metody dobře a podrobně popsány tak, aby umožňovali 

replikaci? 

 Jsou uvedeny použité statistické metody a byla věnována pozornost 

reliabilitě a validitě dat?  

 Je zmíněna existence informovaného souhlasu a schválení projektu 

práce Etickou komisí UK FTVS? 

Použité metody a logika struktury práce (slovní hodnocení) 

 Cíle práce a jejich definice se v Abstraktu a v Praktické části liší. Měly by být 

jednotné a stručné. Nepatří sem způsob, jakým bude redukční kurz probíhat – patří 

pod Organizaci výzkumu. 

 Výzkumné otázky (VO) – jsou formulovány velmi obecně. Chybí konkrétní definice 

míry změn, které jsou ve výsledcích kvality života považovány za významné. Pro 

potřeby bakalářské práce by bylo vhodnější si na základě Cílů formulovat 

jednoduché Hypotézy, potažmo jednu Výzkumnou otázku. 

VO2 se zabývá „duševní oblastí“ kvality života. Ale dotazník SF-36 je rozdělen na 

škály fyzickou a psychickou. Terminologicky i významově by bylo lepší používat 

výrazy, se kterými dotazník pracuje, tj. „psychická škála“. 

 

Na základě čeho jste formulovala výzkumné otázky? Proč jste se zaměřila na posuzování 

oblasti duševního zdraví? (Oblast psychická a fyzická spolu úzce souvisí; redukční programy 

jsou zaměřeny na působení na obě oblasti). 

 

 Použité metody sběru dat jsou dostatečně popsány. Stěžejní metodou sběru dat je 

zde dotazník hodnotící kvalitu života SF-36. Popis a způsob vyhodnocování 

dotazníku je, bohužel, nepřehledně rozepsán v několika kapitolách, viz. poznámky 

níže. Což komplikuje orientaci v dané problematice.  

 Statistické ani matematické (deskriptivní) metody nebyly v této práci použity. 

Studentka pracuje pouze se základním numerickým a procentuálním vyjádřením 

výsledků. Jakékoliv statistické charakteristiky, které by vyjadřovaly míru 

významnosti změny zde chybí. Jedná se spíše o náznak kazuistického vyjádření 

k jednotlivým probandkám. 

 Souhlas Etické komise UK FTVS a Informovaný souhlas je řádně přiložen. 

 

 K této oblasti mám další níže uvedené poznámky: 

 Organizace výzkumu – je vhodné odkázat na schválenou žádost Etické komise UK 

FTVS, která je umístěna v Seznamu příloh. 

 Charakteristika souboru – postrádám základní informace o antropometrických 

údajích probandek; minimálně tělesnou výšku a hmotnost, BMI před a po 

absolvování redukčního programu. Zvlášť, když se k této problematice váže 

Výzkumná otázka 3. Zajímavé by bylo také znát počáteční představu o váhovém 

úbytku u jednotlivých probandek (byla jejich představa splnitelná?). 

 Sběr dat – konkrétně Dotazník SF-36 

V práci postrádám odkaz na literaturu, která se zabývala překladem a standardizací 

SF-36 pro Českou republiku. V oddíle 4 Praktická část je pod kapitolou 4.6 Sběr dat 

– stručně popsaný dotazník SF-36 se zmínkou o P. Petrovi z Jihočeské Univerzity 

v Českých Budějovicích. Je škoda, že tomuto odborníkovi Doc. MUDr. Petrovi 
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PETROVI, Ph.D., potažmo jeho kolegovi MUDr. Zdeňkovi Sobotíkovi, nebyla 

v práci věnována větší pozornost, zvlášť týkající se jejich publikační činnosti 

v oblasti kvality života s použitím SF-36. 

Jelikož se jedná o absolventskou práci, která je tomuto tématu věnována a používá 

SF-36 jako hodnotící nástroj kvality života, z odborného hlediska by to bylo pro další 

praxi velmi přínosné. 

 

ZPRACOVÁNÍ TÉMATU A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH 

POZNATKŮ (0-25 bodů) 

 Odpovídají uváděné informace soudobému stavu poznání? 

 Neobsahuje práce zavádějící, či dokonce demagogická tvrzení a 

polopravdy? 

 Jsou výsledky prezentovány srozumitelně, stručně, přehledně a 

přesvědčivě (ať už prostým textem, tabelárně či graficky)? 

 Jsou získané výsledky náležitě zhodnoceny (zvláště statisticky) a 

objektivně interpretovány? 

 Jsou získané výsledky diskutovány v kontextu soudobého výzkumu? 

 Byly vzaty v potaz silné i slabé stránky práce? 

 Jsou závěry prezentovány srozumitelně a korektně? 

 Jsou učiněna doporučení pro další výzkum nebo opatření? 
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Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků (slovní hodnocení) 

Poznatky a informace uváděné v práci odpovídají současnému stavu poznání. Jistě by bylo 

přínosné širší rozpracování kapitol, které se věnují kvalitě života, konkrétně doplnění o 

studie pracující s jedinci s nadváhou/obezitou; rozšíření o motivační faktory ke snížení 

hmotnosti; širší popis náplně redukčních kurzů u nás i ve světě, apod. 

Níže uvádím poznámky a připomínky, které se vážou převážně k výsledkům, jejich 

zpracování a interpretaci, včetně diskuze a závěrů. 

 Výsledky – tato část je ihned vztažená k výzkumným otázkám. Vlastní část výsledky 

by měla obsahovat pouze přehled získaných kvantitativních/kvalitativních dat. Bez 

uvedených tabulek vztahujících se k příkladům jednotlivých položek dotazníku, a 

ještě navíc nejsou uvedeny všechny. Působí to dost nepřehledně. To, co se vztahuje 

konkrétně k položeným VO, by mělo být v Diskuzi - což správně máte. V této 

kapitole Výsledky se jedná o duplicitní informace 

  Kapitola 5.3 VO3 - zde píšete, že jste „vědeckou“ otázku ověřovala. Čím jste ji 

ověřovala? Dle mého názoru je tato otázka spíše doplňující k použitému dotazníku, 

pouze dokresluje pocity probandek, ale není nosná a stěžejní pro hodnocení změn 

kvality života. 

 V textu komentujícím výsledky by měly být uvedené odkazy na jednotlivé související 

grafy. 

Kapitola 5.4. - Hodnocení dimenzí kvality života - obsahuje vysvětlení způsobu 

hodnocení otázek - to, by mělo být součástí Kapitoly 4.6. Sběr dat. 

Z metodologického hlediska by to měla být kapitola Použité metody, kterou zde 

postrádám. 

 Je otázkou jak velká změna mezi vstupním a výstupním hodnocením je z praktického 

hlediska významná? Bylo by dobré si na začátku stanovit konkrétní kritérium, např. 
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věcnou významnost, o kolik stupňů/procent očekáváme, že dojde ke změně (výsledky 

viz.s. 36 a 37). Podle zadání práce hodnotíme změny v kvalitě života po absolvování 

redukčního programu. 

 Diskuze by zasloužila větší rozpracování porovnání získaných výsledku s jinými 

studiemi. Potažmo více práce se zahraniční literaturou, která by pomohla k širšímu 

pohledu na problematiku, použití metod a zpracování. V rámci bakalářské práce se dá 

považovat jako uspokojující.   

 Závěr je jasný a shrnující pohled na problematiku. Zahrnuje reálné zhodnocení 

dosažených výsledků, spolu se zdůrazněním nedostatků práce a návrhů pro další 

odbornou práci s tématem. 

 Přílohy - Dotazník SF-36 - V dotazníku nebývá standardně uváděno bodové 

hodnocení jednotlivých odpovědí. Je dotazník uvedený v příloze tak, jak ho 

probandky měly k dispozici? Anebo je to názorně pro potřeby práce? V případě, že 

by bylo uvedeno bodové hodnocení, mohlo by to být pro někoho zavádějící a 

ovlivňující zvolenou odpověď. 

 

ODBORNÝ A SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS (0-10 bodů) 

 Zabývá se práce aktuálním/praktickým problémem? 

 Je práce z hlediska oboru přínosná? 
10 

Odborný a společenský přínos (slovní hodnocení) 

Zadané téma je velmi společensky aktuální a výzkum v této oblasti nedostatečný. Konkrétní 

individuální práce s jedinci je velmi náročná a organizačně složitá. Proto i přes výše uvedené 

poznámky a připomínky kladně hodnotím orientaci v tématu a jeho zpracování, včetně co 

nejlepší snahy o interpretaci dosažených výsledků a poznatků. Tato práce je velmi přínosná 

pro obor APTV. 

 

FORMÁLNÍ ÚROVEŇ PRÁCE (0-15 bodů) 

 Obsahuje práce všechny klíčové části? 

 Je práce zpracována v dostatečném nebo přiměřeném rozsahu? 

 Je práce logicky uspořádána? 

 Má práce dobrou jazykovou úroveň? 

 Je práce z formálního hlediska bez chyb? 

 Jsou správně používány zkratky? 

 Jsou obrázky, tabulky či grafika jasně a srozumitelně označeny a 

popsány? 

 Jsou přílohy řádně číslovány (označeny) a je na ně v textu řádně 

odkázáno (jsou-li obsaženy v práci)? 
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Formální úroveň práce (slovní hodnocení) 

Formální úprava práce je standardní, má dobrou jazykovou a grafickou úroveň. Občas se 

vyskytují gramatické překlepy. Práce svým rozsahem odpovídá nárokům kladeným na 

bakalářskou práci. Obrázky, tabulky, grafy jsou řádně číslovány, někde chybí odkaz v textu 

(konkrétně uvádím u jednotlivých kapitol). 
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Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 

Doporučený kvalifikační stupeň Bodové rozpětí pro bakalářské práce 

Výborně 100 - 81 

Velmi dobře 80 - 61 

Dobře 60 – 41 

 

Práci klasifikuji stupněm: velmi dobře (podle bodového hodnocení 72 bodů). 

 

Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně: 

 Navrhovaný klasifikační stupeň koresponduje s klady a zápory (nedostatky) práce. I přes 

viditelnou snahu studentky jsou viditelné mezery ve zpracování a logickém propojení 

souvislostí jednotlivých částí problematiky. Velmi by pomohla specifičtější formulace 

vědecké otázky, v návaznosti hypotéz a konkrétní volba jasného zpracování dat, které bude 

vyjadřovat míru změny. 

I přes výše uvedené poznámky a připomínky kladně hodnotím orientaci v tématu a jeho 

zpracování, včetně co nejlepší snahy o interpretaci dosažených výsledků a poznatků. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky či připomínky k obhajobě práce: 

1. Podle čeho jste se rozhodovala při výběru typu dotazníku QoL? 

2. Je SF-36 standardizován pro českou populaci obézních? 

3. Na základě čeho jste formulovala výzkumnou otázku 2 (proč jste se zaměřila právě na 

oblast duševního zdraví)? 

4. Jaká byla motivace probandek k absolvování redukčního programu? 

5. Jaký je (byl) výstup pro praxi, konkrétně pro studie zúčastněné probandky?  

 

 

Místo a datum vypracování posudku     Podpis oponenta práce 

V Praze dne 15. 4. 2019 


