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1. 1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a 

dojaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 

 
Cíl, resp. cíle, práce, i pracovní hypotézy byly přesně formulovány a také důkladně ověřeny pomocí 
standardních statistických metod. Cíle práce byly bez výhrad naplněny. 

 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich 

diskutování, náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 

Metody práce i materiál jsou velmi přesně a důkladně vymezené a charakterizované. Úvodní část je 

solidní, dobře strukturovaná a přehledná, škoda, že nebyla využita zahraniční literatura.  Některé 
formulace jsou sice trochu rozevláté, ale v normě. Vlastní výzkumná část je jasně strukturovaná a 
velmi dobře zpracovaná. Škoda, že grafy pro BMI i Rorerův index jsou „bezpohlavní“. V práci je 

mnoho zajímavých dat a informací. V tomto smyslu je kapitola Diskuze strukturována dosti nešťastně. 
Obsahuje totiž velmi důležité výsledky výzkumu, které by měly být v části výsledků a komentáře a 
diskuze by měl být v části hodnotící hypotézy práce. Práce se tím stává méně přehledná, navíc 

některé velmi důležité grafy jsou na ose X nesrozumitelné (zejména grafy 29 – 31 a 34). Je to škoda, 
protože hodnocení jedinců s údaji o věku je podle mého názoru nejhodnotnější částí práce. 
Hodnocení hypotéz je na vysoké úrovni za použití statistických metod. Závěr je solidní, ale mohl by 

být věcnější. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru 

použité literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková 
grafická úprava, přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, 
úroveň kvality tabulek, grafů, obrázků a příloh, apod.): 

 
Formální úprava je bez problémů, i když se autorka nevyvarovala některých překlepů, a drobných 
problémů ve formulacích. Tabulky jsou jednoduché, ale přehledné a srozumitelné. Bohužel jsou 

výsledky uváděny bez směrodatné odchylky, což by bylo, zejména u mladších dětí žádoucí. Některé 
grafy jsou těžko interpretovatelné, čísla na ose není možné identifikovat. Práce má v literatuře 
pouhých 23 českých publikací, a 10 internetových odkazů, nicméně pro účely práce to postačuje, 

hlavní část práce tvoří vlastní výzkum. 
 

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originaliúroveta 

myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkový dojem z práce je velmi dobrý. Adeptka se sice nevyvarovala některých chyb, formulačních, 

ale zejména strukturální a formálních, ale práce sama je velmi důkladná a rozhodně splňuje nároky, 
které normálně klademe na studenty oboru biologie. Snad by bylo neškodilo využít více zahraničních 
zdrojů, ale i tak má práce velmi solidní úroveň. Zejména kvituji solidní a účelné využití statistických 

metod při hodnocení výsledků i hodnocení platnosti hypotéz. Práce obsahuje řadu cenných údajů  a 
stálo by za úvahu její dopracování a publikaci v některém antropologickém časopise. Bylo by však 
nutné hodnotit individuální údaje, tedy primárně analyzovat soubor jedinců se stářím v měsících bez 

ohledu na jejich zařazení do ročních kohort. 
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5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 

nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 

 
a) Mohou vaše výsledky nějak pomoci při hodnocení školní zralosti?.  
b) Jak u předškolních dětí rozlišit nadváhu a obezitu a je možné prostou nadváhu spojovat 

s nižší pohybovou aktivitou? 
c) Můžete konkretizovat, jak by bylo možné využít vaše výsledky v praxi? 

 

 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, 

velmi dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 

 
Práce má velmi dobrou úroveň a, i přes některé moje výhrady, rozhodně splňuje nároky na práci 
diplomovou, a proto ji k obhajobě jednoznačně doporučuji. 
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