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Hodnocení bakalářské práce

Postoje k vlastnímu zdraví z pohledu různých profesí
Autorka:Dita Dědáková

1.Volba tématu
Předložená práce zpracovává problematiku postoje ke zdraví v širších souvislostech. Rozebírá
pojem zdraví, rizikové faktory, determinanty zdraví (všechny roviny bio-psycho sociálního
modelu zdraví). Důraz je kladen na možnosti prevence a aplikace poznatků v praxi.
Informovanost o vlastním zdraví, subjektivní vnímání rizik a životního stylu v souvislosti se
zdravím (nemocí), postoje ke zdraví - to vše jsou faktory, které lze ovlivnit v rámci prevence
(preventivní prohlídky, motivaci pacienta ke změně životního stylu, apod.) - tím je podtržena
aktuálnost zvoleného tématu.

2. Teoretická část
V teoretické části autorka velmi dobře rozpracovala jednotlivé aspekty zdraví ( zdraví a nemoc,
preventivní péče, zdravotně-rizikové faktory edukační a ošetřovatelský proces v programu
rozšířené primání prevence).
Autorka ukázala solidní přehled poznatků v uvedené oblasti. Pouze v kapitole 4.4. by měla
autorka podrobněji rozpracovat jednotlivé rizikové faktory vzhledem k tomu, že jsou podkladem
pro dotazník a jeho vyhodnocení.

3. Empirická část
Metody použité v práci odpovídají zadanému cíli (dotazník ajeho vyhodnocení). Statistické údaje
takto získané byly vhodně zpracovány tabulek. U každé vyhodnocené položky dotazníku bylo
ještě slovní vyjádření, případně literární odkaz nebo vlastní stanovisko.
Pro přehlednost by stálo za uvážení u vícesložkových tabulek použít grafické vyjádření.

4. Závěry práce
Práce byla zaměřena na posouzení postojů různých profesí ke zdraví, vnímání rizikových faktorů,
které ovlivňují zdravotní stav jedince, včetně zdravotní informovanosti a prevence ( zdravotníci,
dělníci, administrativní pracovníci). Autorka práce potvrdila přítomnost řady rizikových faktorů v
životním stylu (nesprávné stravovací zvyklosti, subjektivně vnímaný stres, nízká fyzická aktivita,
atd.), malou účast na preventivních prohlídkách a nedostatečnou informovanost o rizikových
faktorech jednotlivých profesí. Výsledky výzkumu autorky korelují s výzkumem pomocí stejného
dotazníku v roce 2003. Zjištěná data opravňují autorku k závěru o nutnosti posílit výchovu ke
zdraví u celé populace.
Autorka prokazuje, že se dobře orientuje v uvedené problematice, stejně i v tom, jak hodnotí
možnosti využití těchto poznatků v praxi.

5. Literatura a práce s literaturou
Autorka předkládá seznam 11 citací (z toho 3 internetové zdroje). Vzhledem k tématu by měla
být literatura rozšířena v oblasti rizikových faktorů (viz. připomínky ke kap. 4.4).



6. Kvalita příloh
V doplňující části práce jsou uvedeny 2 přílohy, včetně dotazníku. Dotazník je formulován jasně
a srozumitelně.

7. Celkové stanovisko
Jde o kvalitní, pro praxi užitečnou práci. Práce je psána srozumitelně, dobrým slohem. Téma
je zpracováno citlivě na základě znalosti dané problematiky. Vzhledem k výše uvedeným
připomínkám navrhuji hodnocení:

VELMI DOBŘE
Diskusní okruhy

1. Uvádíte, že ryby by měly být na jídelníčku častěji - proč?
2. Nedostatek pohybu se odráží na zdravotním stavu celé populace (obezita,

kardiovaskulámí poruchy, apod.). Jaké pohybové aktivity jsou vhodné pro obézní
pacientky?

3. Uvádíte pojem BMI - Body Mass Index - co to znamená a jak se zjistí?
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