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Posudek 
Volba tématu 

Autorka práce si zvolila téma, které je stále aktuální, nicméně poměrně náročné. Jednak je 
voleno velmi široce, zaměření na užší problematiku by mohlo přinést její hlubší prozkoumání, 
druhým aspektem je pak opakované řešení tohoto na mnoha různých úrovních mnoha jinými 
autory, což snižuje možnost přinést skutečné nové poznatky. Zvolený způsob řešení příliš 
originální není, spočívá v přednesení prezentace a hodnocení dvou dotazníků, nicméně velmi 
kladně hodnotím originalitu vlastní přípravy, provedení edukace a přípravu dotazníku. 
 

Teoretická část 

V teoretické části je shrnuta problematika metabolického syndromu (což je poměrně 
odvážné za situace, kdy celá řada autorů zpochybňje jeho existenci a autorka ani tyto 
rozpory nezmiňuje), stanovení kardiovaskulárního rizika, faktory rozvoje obezity a možnosti 
primární prevence. Teoretická část je však členěna přehledně, i když místy je až příliš stručná. 
Abstrakt a klíčová slova přesně odpovídají obsahu práce. Úroveň zpracování literární rešerše, 
práce s literárními prameny a informačními zdroji je dobrá, citace jsou uváděny velmi pečlivě 
a správným způsobem. Autorka však až příliš často spoléhá na otevřené internetové zdroje 
jako je Wikipedie. Použité literární zdroje jsou dostatečně aktuální.  
Úroveň jazykového zpracování je velmi dobrá, anglicky zpracovaný abstrakt je bezchybný, 
jasný a srozumitelný. Několik nepřesností však v angličtině používané v práci zůstává, 
například „World Healthy Organisation“ na začátku druhého odstavce na straně 10 nebo 
úsměvné použití sousloví „drifty genes“, když autorka zmiňuje úsporné geny na straně 18 
(správně „thrifty genes“). 
 Autorka se nebojí jasně vyjádřit své názory v oblasti rozvoje civilizačních onemocnění a jejich 
prevence, i když nejsou vždy jasné nebo správné. Doporučuji k zamyšlení zvážit rozdíl mezi 
ateromem (diskutovaným na straně 15) a aterosklerotickým plátem, nebo posloupnost změn 
v sekreci inzulinu a jejich souvislost s rozvojem diabetu diskutovanou na straně 14 (autorka 
se zmiňuje o poruše sekrece inzulinu a inzulinorezistenci, za poruchu sekrece považuje 
hypersekreci vedoucí k hyperinzulinémii, což je však spíše správný kompenzační 
mechanizmus; za vlastní poruchu sekrece B-buněk je obecně považována snižující se sekrece 
inzulinu, úbytek B-buněk a relativní inzulinopenie, která fakticky vede k manifestaci diabetu). 



Ani typický proces tepenného uzávěru popisovaný na straně 16 není obecně správný, 
autorka popisuje spíše embolizaci ateromovými hmotami, přestože nejčastějším 
mechanizmem tepenného uzávěru je ruptura aterosklerotického plátu a nasedající 
trombóza. 
V některých částech bakalářské práce, zejména v oblasti stran 27-29, se autorka omezuje na 
prosté citování literárních zdrojů , a málo připojuje vlastní komentář. 
Bohaté teoretické znalosti naopak autorka ukazuje v navazující části teoretického úvodu 
práce, když detailně podrobně probírá nutriční problematiku. 
 
Empirická část 

Hypotézy a cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně. Metodami použitými při řešení 
práce jsou jednorázová edukace formou přednášky a dotazníkové šetření provedené před a 
po edukaci a srovnání výsledků obou dotazníkových šetření. Obě medody se jeví jako 
vhdodné a přiměřené. Soubor edukovaných představovali žáci Gymnázia ve Strakonicích ve 
věku 18-19 let v dostatečném počtu. Časový plán byl adekvátní, nicméně (jak autorka 
správně uvádí) zapadal do období příprav na pololetní písemné zkoušky a maturitní přípravu, 
navíc do období mezi oběma dotaníkovými průzkumy spadají Vánoce, kdy se může snáze 
měnit (zvyšovat) tělesná hmotnost respondentů. V otázkách zaměřených na zkoumání 
pitného režimu vidím zásadní nedostatek v tom, že autorka do dotazníku nezařadila 
konzumaci energeticky bohatého piva, což je ve městě s tradicí Měšťanského pivovaru již od 
roku 1649 (vaří např. Strakonický Dudák) velká škoda, nebo konzumaci i ostatních 
alkoholických nápojů. 
Autorka správně a detailně popsala dosažené výsledky i možnost jejich praktického využití, 
diskuse je vedena spíše formou srovnání se dvěma dříve publikovanými pracemi dvou jiných 
autorek a jistě by mohla být rozsáhlejší. 
Cíle práce však byly zcela splněny, výsledky jasně formulovány včetně použití grafů a byly i 
uvedeny další možnosti jejich aplikace.  
Kladně hodnotím, že autorka samostatně vypracovala vlastní edukační prezenci v programu 
PowerPoint, která je dostatečně kvalitní, zahrnuje 65 snímků s texty i obrazovým 
doprovodem. Vlastní prací autorky je i použitý dotazník. Edukace byla prováděna samotnou 
autorkou, stejně jako hodnocení dotazníku. 
Význam práce spočívá v zaměření na mladší věkovou kategorii, ve které má smysl provádět 
intervenci zaměřenou na primární prevenci civilizačních onemocnění. 
 
Přílohy   

Přílohami je vlastní edukační prezentace a dotazníky s výbornou kvalitou a další materiály. 
 
Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). Má výbornou stylistickou úpravu, jazykově je správná a 
srozumitelná, bez překlepů a gramatických chyb. Obsahuje všechny formální náležitosti.  
 

Celkové hodnocení práce 

Práce se zabývá problematikou edukační intervence ve věkové kategorii 18-19letých 
středoškoláků. Pozitivně hodnotím zaměření na cílovou skupinu, ve které je vysoký potenciál 
na ovlivnění živostího stylu a v pravém smyslu slova primární prevenci civilizačních 
onemocnění. Rovněž velmi pozitivně hodnotím vlastní zapojení autorky a její vlastní přínos 



pro řešení zvolené problematiky – vytvoření edukační prezentace, vlastní provedení 
edukace, vytvoření dotazníku a jeho hodnocení. Teoretická část práce by však mohla být 
zpracována pečlivěji a kvalitněji, zejména v oblasti patofyziologie oněch civilizačních 
onemocnění, jejichž riziko v populaci se snaží autorka práce snížit. Literární zdroje jsou 
správně citované a recentní. Hypotéza a cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, 
výsledky jsou kvalitně zpracovány a prezentovány, jen diskuse by mohla být rozsáhlejší. 
Závěr je jasný a srozumitelný a naznačuje možný dopad edukace zdravého životního stylu na 
populaci. 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm velmi dobře.  
 
 

Otázky a připomínky k obhajobě práce 

 
Mohla by autorka práce posoudit skutečnou významnost většiny jednotlivých rozdílů 
nalezených při hodnocení obou dotazníků? 
Jaké další faktory kromě provedené edukace by se mohly na nalezených rozdílech podílet? 
Existují (pozorovala autorka práce) rozdíly ve výsledcích podle pohlaví respondentů? 
Jak dlouho trvala edukační prezentace (celkem 65 snímků)?  
Měli respondenti k provedené edukaci nějaké připomínky? 
Proč nezařadila autorka práce do dotazníků otázky zaměřené na hodnocení edukace 
samotnými respondenty (např. kvalita, srozumitelnost)? 
Uděla by autorka práce nyní, když vyhodnotila tento projekt, nějaké změny nebo vylepšení 
v metodice svého výzkumu? 
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