
Monika Fojtíková:

Přínos poradenské činnosti ke změně životního stylu

Diplomová práce řeší aktuální téma, které nebylo pro odborné kruhy u nás dosud zpracováno. 

Z tohoto důvodu je práce záslužným startem do hlubší analýzy uvedené problematiky. 

Diplomantka si téma zvolila sama a výzkum v poradenském centru sama realizovala. Práce 

v terénu v komerční sféře byla náročná vzhledem k časovému rozsahu i klientele centra. 

Celkově se studentka během výzkumu potýkala s řadou problémů, které do značné míry 

souvisely s novostí tématu (hledání vhodných prostředků pro diagnostiku i analýzu změn, 

vytvoření dotazníku pro klientky, kombinace předepsaných postupů a inovací zaměřených na 

analýzu pozitiv a negativ působení poradenského centra). Z tohoto důvodu lze práci 

považovat za přínosnou hned z několika hledisek.

Diplomantka si zvolila jasný cíl (zaznamenání změn v tělesném složení, výživě i pohybových 

návycích v důsledku působení poradce). Tomuto cíli odpovídal výběr metod, které pokládáme 

za adekvátní. Postoje a vztah klientek k vlastnímu tělu byly vyhodnoceny v průřezovém 

výzkumu na základě dat získaných pomocí antropometrických měření, rozhovoru a 

dotazování, v longitudinálním výzkumu šlo především o antropometrická měření. V průběhu 

realizace výzkumu i tvorby diplomové práce studentka konzultovala vzniklé problémy a 

zapracovávala připomínky vedoucího do své práce. Výsledky jsou prezentovány pomocí 2

obrázků, 2 grafů a 25 přehledných tabulek. 

Studentka zvolila vhodné literární prameny, vyhledala i řadu informací na www stránkách, 

které ještě nebyly publikovány. Uvádění citací v textu odpovídá požadavkům na diplomovou 

práci. Studentka prokázala dostatečný přehled v uvedené problematice.

Cenné jsou i 4 přílohy, do kterých byly zařazeny dotazníky, manuál pro hodnocení míry 

ohrožení zdraví a diagnostický materiál poradenského centra. V možnostech diplomové práce 

není podat vyčerpávající přehled působnosti všech poradenských center, ale předložené 

výsledky poukazují na opakovaně se vyskytující výsledky v pozitivním smyslu i na určité 

nedostatky, které by v budoucnu mohly být v nabídce zohledněny. V tomto ohledu je práce 

inspirativní a inovativní.

Předložená diplomová práce obohacuje dosavadní poznání a přináší nové náměty pro výchovu 

ke zdraví. Je zpracována pečlivě a i po formální stránce odpovídá nárokům kladeným na 

diplomovou práci. Proto ji doporučuji k obhajobě.
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