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Studijní program: Specializace ve zdravotnictví 

Studijní obor: Nutriční specialista 

Název bakalářské práce: Vliv reklamy na obezitu dětí  
 
Autor práce: Bc. Adriána Ondová  
Vedoucí práce: Mgr. Jana Divoká  

Oponent práce: MUDr. Jitka Kytnarová, Ph.D. 

Akademický rok: 2019/2020 

Volba tématu: Volba tématu je aktuální. Je známo, že reklama může významně ovlivnit chuťové preference dítěte.  

Abstrakt. Abstrakt zahrnuje teoretickou i praktickou část, bohužel, v rámci praktické části není uveden 

celkový počet provedených rozhovorů.  

Teoretická část: je dobře zpracovaná, poskytuje ucelený pohled na danou problematiku. Teoretické 

části lez vytknout jen drobné nedostatky.  

Empirická část: Soubor je dostatečně rozsáhlý. Cíle a hypotézy jsou formulovány jasně.  Grafické zpracování 
výsledků je výborné přehledné. Použité statistické metody jsou adekvátní. Stylistická úroveň práce je dobrá.  

Formální zpracování práce: rozsah práce odpovídá standardům pro zpracování diplomové práce (rozsah 92 stran 
+ přílohy). Citována je řada domácích i zahraničních studií, vztahujících se k dané problematice.    
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět). Volba tématu je aktuální. Obezita dětí představuje závažný problém. Dětský 
věk je obdobím, kdy je jedinec (a do značné míry i jeho chuťové preference) snadno ovlivnitelný reklamou. 
Reklama se přitom objevuje ve všech médiích, která nás obklopují. Vyhodnocený soubor je dostatečně rozsáhlý, 
použité statistické metody jsou adekvátní. Drobné nedostatky (viz níže) nesnižují celkovou úroveň diplomové 
práce.  Z práce je zřejmé, že autorka zvládla danou problematiku velmi dobře, práce navazuje na předchozí studii, 
zpracovanou v rámci bakalářské práce.   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce  

1.  Str. 13.  11. řádek, bod 8 – jakou danou potravinu má autorka práce na mysli? Pouze chybějící 

živočišnou bílkovinu v rámci vegetariánské a veganské diety? Nebo i další složky stravy v rámci 

dalších alternativních diet?  

2. Str. 13, V dalším odstavci – kap. 1.2, první odstavec, není uvedena citace 

3. Str. 32, kap. 2.7 Reklama a dětská obezita, body 3 a 4 - výsledky studií jsou velmi zajímavé, 

škoda, že není uvedena citace těchto sdělení  

4. Strana 37. kapitola 3.3. Rizika dětské obezity. Tabulka chorob s vyšším rizikem u obézních dětí 

je velmi přehledně zpracovaná, v části respiračních chorob je ale mylně uveden „zhoršený 

prospěch“ dítěte 

K praktické části pouze tyto připomínky a otázky:  
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5. Str. 47. graf č. 6, podle grafu byla druhou nejčetnější skupinou skupina 9 a 10 letých dětí, 

v komentáři je ale uvedena jako druhá nejpočetnější skupina děti 12 leté. 

6. Str. 57, název grafu č. 21: pravopisné chyby „Co uděláš jako první když přídeš domů –  mělo by 

být „Co uděláš jako první, když přijdeš domů?“ 

7. Str. 58, graf č. 23 – název grafu místo na mobile – na mobilu 

8. Str. 60, název grafu: Snažíš se přesvědčit rodiče, aby Ti koupili co žádáš? – mělo by být: Snažíš 

se přesvědčit rodiče, aby ti koupili, co žádáš?  

Otázky: 

1. Jaká byla nabídka nápojů v automatech, tj. z jakých nápojů si mohlo dítě zvolit? 

2. Otázka č. 26. Domnívám se, že křupky nejsou zcela typickou pochutinou, resp. Více oblíbenou. 

Nebo se jednalo o chipsy? Bylo to dětem vysvětleno? 

3. Zajímavý  by  mohl  být  dotaz na vůbec nejoblíbenější reklamu dětí dle vlastního výběru (jídlo x 

jiné předměty? Barvy? Hudba? 

 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě 
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