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V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce
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Aktuálnost problematiky, originalita práce, praktická potřeba a uplatnění předpokládaných
3
výstupů práce…
Mezi mnoha jinými nepříznivými zdravotními důsledky obezity hrají významnou roli poruchy psychické stavu,
mezi nimi deprese. Příčinná souvislost vztahu mezi obezitou resp. metabolickým syndromem není zřejmá a
některé práce dokonce nasvědčují tomu, že deprese může hrát roli v etiopatogenezi metabolického syndromu.
V této práci byl sledován vztah mezi depresí a obezitou na asociativní úrovni. Předností práce je její
prospektivní charakter, obdobné práce v literatuře existují, nicméně tato je jednou z mála provedených na české
populaci. Význam může mít v aplikaci kognitivně –behaviourálních přístupů v léčbě obezity.
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Samostatnost zpracování, vhled autora do problematiky, přehled nejzávažnějších domácích
4
i zahraničních literárních pramenů, databází, a to i v širších souvislostech zejména s ohledem
na praktické výstupy.…
Úvodní část literární rešerše je dobře a zcela samostatně zpracována, v některých oblastech by mohla být
detailnější. Autorka se dobře orientovala v literárních zdrojích. Řadu poznatků čerpala z osobních kontaktů
s pracovníky organizace STOB.
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Formulace cílů a záměrů práce, výzkumných otázek, hypotéz. Samostatné zvládnutí odborného
4
problému, získaných údajů, odborného textu. Výsledky a závěry práce, skutečný praktický
i teoretický přínos práce…

Body
celkem
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Cíle a otázky jsou v úvodu stanoveny. Závěry odpovídají výsledkům. Vysoce hodnotím vlastní experimentální
část práce, v níž autorka ukázala velmi dobré schopnosti při získávání klinických dat, jejich ukládání, zpracování
a vhodnou interpretaci. Tato část práce byla časově náročná, výsledky byly ovlivněny relativně vysokým dropoutem subjektů studie. V této části práce ukázala autorka schopnosti, které jistě odpovídají úrovni bakalářské
práce. Práce přináší zajímavá data, která mohou být přínosem v další kognitivně-behaviourální terapii
uplatňované v kurzech redukce váhy organizace STOB..
Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce,
2
dodržení publikační normy…
V jazykové a formulační stránce práce jsou jisté rezervy. Citace,až na drobné výjimky, jsou uváděny
odpovídajícím způsobem. Grafická úprava odpovídá.
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Poznámky,
doplňky
posuzovatele:
Otázky k
obhajobě:

Do jaké míry mohou být výsledky ovlivněny relativně vysokým procentem
žen, které redukční kurz nedokončily? Má autorka přehled o důvodech, které
účastníce kurzu vedly k přerušení?
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Výborně
9 až 12
Velmi dobře
6 až 8
Dobře
5 a méně
Nevyhověl

Poznámka
Minimálně dva body v každé položce
Minimálně jeden bod v každé položce
Maximálně možná jedna "nulová" položka
Více jak jedna "nulová" položka

