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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Autorka zvolila velmi aktuální téma, na úrovni ČR nejsou známy přesné statistické údaje o 
přístupu zaměstnavatelů k podpoře zdraví a prevenci civilizačních onemocnění, přestože 
jsou známy podniky, které pečují o zdraví svých zaměstnanců velmi nadstandardně (např. 
firmy oceněné v soutěži Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu „Podnik 
podporující zdraví“).  

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní. Bylo by jistě 
vhodné věnovat větší péči dotazníkovému průzkumu a počtu oslovených subjektů. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je zpracována velmi pečlivě, jsou definována jednotlivá civilizační 
onemocnění, možnosti jejich prevence a možnosti preventivních postupů na pracovišti. 
Autorka využívá velmi vhodně grafického a tabulkového přehledného znázornění klíčových 
ukazatelů a informací. 

Autorka čerpá z aktuálních dat a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje 
autorka cituje správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní, přehledné. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora 
jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  

 



Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Diskusní část se jeví poměrně stručně, jistě by bylo vhodnější více 
rozvést argumentaci ohledně dotazovaných subjektů, získaných výsledků a celkově 
možnostech a limitacích diplomové práce. Stanovené cíle práce byly rámcově splněny. 

Metoda řešení předkládané práce je založena na anonymním dotazníkovém šetření mezi 
zaměstnavateli a mezi zaměstnanci, aby bylo možné statisticky přiměřeně vyhodnotit postoje 
zaměstnavatelů v ČR, bylo by jistě potřebné oslovit větší počet firem i zaměstnanců. 

Velmi dobře byla vyhodnocena míra a potenciál různých nástrojů prevence na pracovišti. 

Výborné výsledky byly demonstrovány na vzorku zaměstnanců v komplexním tříměsíčním 
redukčním programu. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře   dobře        neprospěl/a 
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