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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Ocenění hodná je i velká míra 
samostatnosti, s kterou studentka k práci na tématu přistupovala.  

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma hodnotím ho jako velmi aktuální a pohled autorky na dětskou obezitu optikou světa 
reklamy velmi zajímavý a přínosný pro praxi.  

Téma diplomové práce jistě patří mezi témata obtížněji zpracovatelná, a to zejména 
z pohledu výběru podstatných souvisejících subtémat a také nutnosti posouzení zařazených 
informací z hlediska jejich odborné relevantnosti. Téma v mnoha směrech přesahuje studijní 
obor autorky, protože je v jeho rámci nutné pracovat s informacemi z dalších oborů, zejména 
psychologie, psychoterapie a ekonomie (marketingu).  

 

Teoretická část 

Teoretická část se odvíjí logicky, je strukturovaná a obsahuje podstatné informace, na které 
mohla autorka navázat v části praktické. Čerpá jak z monografii, tak příspěvků českých i 
zahraničních autorů vč. zdrojů z internetu. Použité zdroje autorka cituje správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní, jazyková výbava a způsob vyjadřování jsou pro 
požadavky diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Formulace hypotéz i cílů práce jsou adekvátní.  

Samotné provedení výzkumu, který většinou prováděla autorka s respondenty individuálním 
resp. jistým kvalitativním způsobem, i když se jednalo o výzkum kvalitativní, mohlo podpořit 
relevantnost získaných dat.  



Na všechny položené otázky podává autorka v závěru odpověď a také velmi pěkně srovnává 
zjištěné s již realizovanými (zejm. zahraničními) studiemi.  

Stanovené cíle práce byly splněny.  

Závěr je formulován logicky, přehledně. Autorka velmi dobře shrnuje teoretickou základnu 
k tématu i výsledky praktické části s tím, že navrhuje i jistá koncepční řešení.  

Věřím, že informace, které přináší teoretická i praktická část práce, mohou být velmi 
zajímavé jak pro praxi či navazující studium autorky, tak i dalších odborníků pracujících 
s dětmi s nadváhou a obezitou.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Otázky k obhajobě 

Jaké informace či závěry byly pro autorku zajímavé z pohledu jejich dalšího využití v praxi 
nebo studiu? Jak by mohly být pro její další praxi nebo studium užitečné – v čem by mohly 
pomoci, být dále rozvíjeny či zkoumány?  

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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