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Otázky, podněty k obhajobě: Může autorka vysvětlit blíže sdělení na s. 50: „Objektivním 
prostředkem na měření sexuální spokojenosti bude použit Dotazník…“?
Zvažuje autorka problém studu (nejen zkreslování údajů) při zadávání dotazníků 
respondentům?

Specifické připomínky: V literárně teoretické části poněkud postrádám podrobnější zmínky o 
subjektivním prožívání sexuální spokojenosti a problematice jeho měření (nejen v kontextu 
obezity).
Vhodnější pro návrh výzkumu by patrně bylo označení empirická (m. praktická) část.

Celkové hodnocení práce: Práce se pokouší poměrně komplexně popsat problematiku a 
terapii obezity v dospělém věku. Výzkum je koncipován velmi ambiciózně, otázkou zůstává, 

1 2 3 4

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování)   x

Postiženy relevantní aspekty problému ( jednoznačně – spíše ne) x

Stanovené cíle (splněny – nesplněny) x

1 2 3 4

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé)

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje) x

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb) x

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje) x

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x



nakolik jsou zvažované počty respondentů reálné s ohledem na celkové počty prováděných 
bariatrických operací. 
Celkově práci doporučuji k obhajobě na katedře psychologie FF UK.

Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře (v závislosti na průběhu obhajoby)
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