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Zuzana Paterová předkládá práci, jejímž cílem bylo zjistit, proč klientky 
usilující o redukci váhy preferují soukromou výživovou poradnu, kde péči 
plně hradí, před zdravotnickým zařízením. Otázka vychází jednak 
z profesního zájmu nutriční terapeutky pracující v takové poradně, ale také 
z širšího zájmu diplomantky o téma redukce nadváhy a obezity jako 
počínajícího celospolečenského problému.

V teoretické části je představen problém rostoucí prevalence nadváhy 
a obezity v ČR i ve světě a čtenář je seznámen se zdravotními komplikacemi 
plynoucími z nadváhy a obezity. Dále se diplomantka věnuje prevenci a léčbě 
nadměrné hmotnosti – představuje kampaně zaměřené na podporu zdravého 
životního stylu a redukce hmotnosti a popisuje, jaké institucionální možnosti 
redukovat váhu občané ČR mají. Teoretická část je uzavřena kapitolou 
o stigmatu obezity a motivaci osob s nadměrnou hmotností k redukci. 
Teoretická část práce má velmi široký záběr. Úplně se sice nepodařilo 
všechna témata dobře integrovat a udělat z nich jednu propojenou 
výkladovou linku, ale i tak ukazují, že se diplomantka pokouší problém 
nahlížet z různých relevantních úhlů a vnímat přínos co nejvíce vlivů na 
nadváhu a obezitu. Hodnocení kampaní je dosti subjektivní, stejně tak je 
z textu patrná autorčina zaujatost vůči výživovým poradcům, které vnímá 
jako méně vzdělané, a proto nekalé konkurenty nutričním terapeutům. 
Kapitoly o stigmatu a motivaci působí spíš naroubovaně, a je škoda, že se 
s prezentovanými tématy tolik nepracuje v empirické části práce.

Empirická část je pojata jako deskripce trajektorie žen, které se rozhodly 
redukovat váhu a byly v tom úspěšné. Metodologický postup je přiměřený 
výzkumné otázce a cíli výzkumu. Diplomantka volí realistický deskriptivní 
styl, kdy velmi podrobně v podstatě převypravuje data, která tématicky 
uspořádává a pak představí chronologicky podle fází procesu redukce 
hmotnosti vypravěček. Jako vedoucí práce jsem si vědoma, že data obsahují 
potenciál hlubší analýzy, nicméně popisný způsob jejich využití je také 
legitimní. V práci nakonec není explicitně uvedeno, že diplomantka 
reflektuje, že výpovědi informantek jsou velmi ovlivněny faktem, že rozhovor 
vedly se svou nutriční terapeutkou – hovořily tedy před ní velmi poučeně a 
prezentovaly se tak, aby je jejich terapeutka buď pochválila, nebo naopak 
chválily ji a zařízení, ve kterém se jim podařilo snížit váhu. Vím, že 
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diplomantka si tento vliv uvědomuje, nicméně v práci o tom nakonec 
nehovoří – což může posilovat dojem, že příliš přejímá některé formulace a 
intence vypravěček (například o nepříjemných lékařích, případně o tom, jak 
se snažily racionálně jíst už před redukcí ve sledovaném zařízení). Tendence 
k přejímání formulací vypravěček a vydávání je za zjištění výzkumu, jsou 
v empirické části patrné a místy k tomu skutečně dochází. Myslím, že 
analytický krok, kdy si autor musí tento problém uvědomit a musí usilovat 
mu nepodlehnout a přistupovat k datům kriticky a reflexivně, byl pro 
diplomantku nejobtížnějším úkolem, na kterém se ovšem podle mého soudu 
hodně naučila.

Doporučení práce jsou poměrně stručná a jsou formulována na různých 
rovinách obecnosti a splnitelnosti. Pro praktickou aplikaci by musela být 
formulována podrobněji. Zde slouží opět spíše jako ujasnění 
diplomantčiných postojů a názorů a přehled způsobů a možných (či 
nutných) kroků, které by doporučovala v oblasti podpory zdravého životního 
stylu dělat, aby mohlo být dosaženo patřičného efektu.

Z formálního hlediska práce obsahuje korektní práci s citovanou literaturou 
a zdroji. Práce je psána čtivým a srozumitelným jazykem, se slušnou 
stylistikou – jen místy jsou věty kostrbaté nebo úsečné, pravděpodobně kvůli 
opakované editaci.

Předložená práce po všech stránkách vyhovuje požadavkům kladeným 
na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
jako velmi dobrou.


