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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Autorka pracuje jako specialista v oboru zdravé výživy a její pracovní zkušenost ji vede 
k hledání oblastí umožňujících zavádění preventivních aktivit jako ochrany před civilizačními 
chorobami. Pro většinu lidí v produktivním věku jsou takovou oblastí jejich pracoviště a jejich 
zaměstnavatel je důležitým činitelem v realizaci zdravého pracovního i životního stylu. 

K tomuto tématu autorka prostudovala prameny informací, zvláště zahraniční, a postulovala 
3 aspekty úlohy zaměstnavatele v procesu prevence civilizačních onemocnění: informování 
zaměstnanců a výchovu ke zdraví, zavedení opatření ke snížení rizik (např. zákaz kouření 
na pracovišti, výběr zdravých jídel v závodní jídelně) a přímá pomoc ve snižování stávajících 
rizikových faktorů nemocí v podobě komplexních programů (např. snižování nadváhy, 
odnaučování kouření, instruktáž v řešení konfliktů aj.) 

V předložené práci se autorka pokusila zjistit u skupiny českých zaměstnavatelů, jakou 
představu o své roli v podpoře zdraví mají a jaká opatření uskutečňují, a dále od skupiny 
zaměstnanců získat informace o zdravotních benefitech, které jim zaměstnavatel poskytuje, 
a jaké by ještě dále potřebovali. Tyto informace pak zkonfrontovat. 

Téma práce lze tedy hodnotit jako vysoce aktuální vzhledem ke známým výhodám, které 
péče o zdraví zaměstnanců přinese jim i jejich zaměstnavatelům. 

Použitá metodika výzkumné části (anonymní dotazníky zaměřené na problematiku obou 
skupin a analýza jejich výsledků) je přiměřená. 

 

Teoretická část 



Teoretický úvod do problematiky v rozsahu cca 50 stran je velmi pečlivě zpracován,  
vyznačuje se výbornou názorností, autorka zvláště dobře využívá grafická shrnutí 
předložených poznatků. 

Literární prameny jsou správně citovány, získaná data a informace jsou čerstvé. 

Styl i jazyk práce jsou na přiměřené úrovni 

 

Praktická část 

Ve výzkumné části autorka uvádí jednak výsledky anonymního šetření na dvou skupinách 
respondentů (představitelé 22 českých podniků + 34 zaměstnanců jiných podniků). 

Další část ilustruje použití konkrétní preventivní aktivity – program snižování nadváhy u 
zaměstnanců jednoho podniku – postup a výsledky, hodnocení a analýzu úspěšnosti. 

U výzkumné části lze oproti teoretické přípravě nalézt určité nedostatky: 

Obě vybrané výzkumné skupiny jsou malé a nemají spolu nic společného, t.zn. zaměstnanci 
hovoří o jiných než zkoumaných zaměstnavatelích. Rovněž skupina zaměstnanců není blíže 
popsaná co do pracovní pozice, ale z textu práce vyplývá, že to budou převážně pracovníci 
se sedavým zaměstnáním (např. výzvy zaměstnavatele k vyšší fyzické aktivitě na pracovišti).  

Na druhé straně autorka velmi správně do dotazníku pro zaměstnance zařadila dotazy na 
zdravotní stav respondenta a jeho zdravotní rizika, což v souvislosti s věkem (skupina 
průměrně 45 ± 11 let) může znamenat správnou motivaci jednotlivce pro účast 
v preventivních aktivitách. 

Výsledky této části práce lze tedy brát jako rámcovou orientaci o stavu podpory zdraví na 
několika málo českých pracovištích, pilotní studii by mělo následovat širší šetření českých 
firem se snahou o určitou reprezentativnost vzorku i s přihlédnutím k pracovní zátěži a 
rizikům pracovní populace. 

Nicméně i s nálezy na malých skupinách respondentů autorka umí pracovat, v diskusi 
prokazuje schopnost logických závěrů, na správně stanovené hypotézy a otázky svou prací 
odpovídá. 

 

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

 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  k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Vzhledem k neurovnanosti v kvalitě jednotlivých částí hodnotím práci následovně: 

Práci klasifikuji stupněm  výborně  velmi dobře dobře       neprospěl/a 
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