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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište
podle níže uvedených kritérií.
1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce
vhodně strukturována?
Autorka se ve své práci rozhodla zpracovat komplexní téma obezity a sociálních nerovností.
Původně zamýšlela provést kvalitativní studii rozpracovávající zjištění kvantitativních
výzkumů, nicméně zjistila, že na rozdíl od zahraničí v České republice dosud kvantitativní
mapování obezity a společenských nerovností zpracováno nebylo. V průběhu práce se tedy
rozhodla svůj cíl přeformulovat a zaměřit svou práci kvantitativně. Práce staví na rozsáhlé
diskusi odborné literatury, včetně jejího kritického zhodnocení. Redukující, normativní
diskurs veřejného zdraví autorka vhodně konfrontuje s kritickými, diskursivně orientovanými
koncepty. Pokud mám této části práce něco vytknout, tak věnuje na můj vkus větší prostor
epidemiologickým teoriím, než by v sociologické práci bylo nezbytné. Vzhledem k rozsahu
literatury by práci prospěla i jasnější sumarizace a konfrontace jednotlivých pohledů. Na
druhou stranu je třeba ocenit autorčinu snahu o jednoznačné vyjasňování a operacionalizaci
pojmů, včetně jejich kritické metodologické diskuse. V empirické časti autorka přehledně
popisuje dostupné datové zdroje i data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které
analyzovala. Autorka se pro statisticky orientovanou analýzu rozhodla během práce, nebylo to
její primární volba. V závěrech bych uvítal lepší vysvětlení výsledků, ideálně v kontextu
literatury probírané v první části práce. Autorka se totiž již nevrací k sociologické optice
dobře představené v úvodu práce, ale zůstává v diskursu prevence a veřejného zdraví.
2.

Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné
texty?
Ano. Autorka propojuje sociologickou literaturou (Bourdieu, Swindler, Lupton či White)
s literaturou vycházející z oblasti veřejného zdraví. Práce dává reprezentativní vhled do
současné mezioborové diskuse na téma společenské dimenze obezity. Práce s odbornou
literaturou a její rozsah i komplexity podle mého názoru vysoce převyšuje standard
diplomové práce. V tomto ohledu předkládaná diplomová práce splňuje i přísnější měřítka
kladená na vědecké publikace.

3.

Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod
jejich analýzy?
Autorka pro svou práci využila dosud nevytěžená data Ústavu zdravotnických informací a
statistiky. Vhodná data si sama našla a zajistila si přístup k jejich užití. Práci by jednoznačně
prospěla zevrubnější diskuse charakteru dat. Osobně bych uvítal jemnější diskusi použitých
metod i kontextualizaci zjištění.
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4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a?
Závěrům by prospěla lepší formulace a jejich vztažení k teoretické literatuře probrané v první
části práce.
5. Jsou v práci autorova/autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění
převzatých?
Práce splňuje nároky kladené na diplomovou práci.
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?
Práce je psaná jasně. Odkazový aparát je v souladu s požadavky na tento typ prací.
7. Náměty na diskuzi při obhajobě práce.
Jak lze závěry práce vztáhnout k v práci diskutovaným sociologickým přístupům?
Celkové hodnocení práce:
Autorka si psaní práce počínala samostatně. Stanovila si ambiciózní cíle, které se jí částečně
podařilo splnit. Jako konzultant oceňuji její poctivý přístup ke studiu odborné literatury a snahu o
konstantní dialog mezi různými typy teorií. Za slabinu práce považuji její empirickou část, které
by pomohla lepší prezentace zjištěných nálezů a jejich vysvětlení. Práce je tak na pomezí výborné
a velmi dobré. Vzhledem k pečlivosti při studiu literatury a faktu, že jde o nejkomplexnější shrnutí
odborné literatury na téma společenských dimenzí obezity, které jsem v češtině četl, přikláním se
k tomu hodnotit práci jako výbornou a budu velmi rád, pokud diskusi odborné literatury autorka
dovede do podoby odborného článku.
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