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Posudek 
 
Volba tématu 

Téma se zabývá aktuální problematikou výživy adolescentů, se zaměřením na jejich 
zkušenosti s držením redukčních diet. Recentních prací, které se zabývají potravním 
chováním u této skupiny populace, je málo a proto je volba tohoto tématu přínosná. 
Obtížnost tématu je adekvátní požadavkům na bakalářskou práci.   
 

Teoretická část 

Struktura a logické členění celé práce je přehledné a respektuje formální požadavky 
bakalářské práce. Abstrakt přehledně shrnuje obsah práce, klíčová slova v českém i 
anglickém jazyce  odpovídají vybranému tématu. Abstrakt v angličtině není po jazykové 
stránce zcela ideální, ale obsahově je správný. Úroveň zpracování literární rešerše, 
uvedení literárních pramenů a informačních zdrojů je na odpovídající úrovni a použité zdroje 
jsou aktuální. Citace jsou v textu uváděny pečlivě a správným způsobem. 
Nezvyklé je uvádění doslovných citací, které jsou od autorského textu odlišeny typem písma, 
toto však v daném kontextu nepůsobí rušivě. Úroveň odborného jazykového zpracování je 
velmi dobrá, v textu jsou však časté syntaktické chyby,které místy zhoršují srozumitelnost 
textu. 
 
Empirická část 

Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, chybí však jasné uvedení hypotéz. 
Metodou použitou při řešení práce je anonymní dotazníkové šetření, otázky v dotazníku 
odpovídají cílové věkové skupině a sledovaným cílům. Sledovaný soubor tvořili pacienti 
přicházející na první vyšetření do obezitologické ambulance a pro zajištění kontrolní skupiny 
byli osloveni studenti gymnázia. 
Nalezené výsledky jsou popsány správně a dostatečně detailně, prezentované grafy jsou 
přehledné, bohužel zde postrádám podrobnější statistické zhodnocení nalezených rozdílů 
mezi sledovanými skupinami. Diskuse správně shrnuje nalezené výsledky, místy je však 
redukována jen na zopakování zjištěných výsledků. Stanovené cíle práce však byly kompletně 
splněny. Závěr přehledně shrnuje dosažené výsledky práce. 



 
Přílohy  

Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a rozsahu. 
 
Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). 
Stylistická úroveň práce: je dostačující i přes některé stylistické nedostatky.   
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, grafy a tabulky mají jednotný styl. 
 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

 
Práci hodnotím jako velmi zdařilou, a to navzdory drobným nedostatkům. Kladně hodnotím 
volbu tématu, která je velmi aktuální. Práce vhodně spojuje nutriční a psychologické aspekty 
stravovacích zvyklostí adolescentů. Teoretická část práce je zpracována pečlivě, i když její 
úroveň mírně snižuje větší množství syntaktických chyb. Literární zdroje jsou správně 
citované a recentní. Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, výsledky jsou 
zpracovány a prezentovány kvalitně, pouze diskuze by mohla být rozsáhlejší. Práce odpovídá 
požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 

 

Doporučuji práci k obhajobě:  

Práci klasifikuji stupněm     výborně      
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1. Jaké bylo věkové rozložení adolescentů ve sledovaných skupinách, byly mezi skupinami 
významné statistické rozdíly? 
2. Čím si vysvětlujete zjištěnou obavu z konzumace pečiva a příloh při snaze o redukci 
hmotnosti? 
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