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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem této bakalářské práce je podat ucelený literární přehled o faktorech, které mají 
vliv na přibývání váhy v těhotenství. 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na Abstrakt, Úvod a dále na 8 hlavních kapitol (Základní tělesné 
parametry, Etnický původ, Socioekonomický status, Pohlaví dítěte, Meziporodní 
intervaly, Výživa a metabolismus, Zdravotní stav, Životní styl) s mnoha dalšími 
podkapitolami. Dokument uzavírají kapitoly Závěr, Seznam zkratek a Seznam 
použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila v rešerši údaje celkem ze 78 literárních zdrojů, což hodnotím jako 
dostačující pro práci tohoto typu. Formát citací je jednotný.  
Nicméně literární zdroje nejsou vždy citovány dostatečně a v některých pasážích 
nejsou správně vysvětleny závěry citovaných vědeckých prací. Autorka v některých 
částech práce necituje primární zdroj, případně nepoužívá sekundární citace, tak jak 
je zvykem.  
Jako příkladem všeho zmíněného uvádím obtížně čitelný výňatek z práce ze str.7: 
     „Další z faktorů, které souvisí s váhovým přírůstkem během těhotenství, je 
pohlaví plodu. Nízký poměr pohlaví byl spojován s podvýživou matky. Byla ale 
provedena i studie u afrických žen, ve které se potvrdilo, že příliš nízké mateřské 
BMI má na plod mužského pohlaví nepříznivý účinek a v extrémních případech 
může docházet k potratům těchto embryí (Andersson a Bergstrom, 1998). 
     Je to dáno tím, že mužská embrya potřebují více energie. Hovoří o tom Trivers – 
Willardova hypotéza (Cameron, 2004), podle níž se rodičům v horších podmínkách 
rodí spíše dcery. Výzkum glukózy v reprodukčním mechanismu prokázal, že 
přebytek glukózy podporuje vývoj mužských blastocyst. Mechanismus ovlivnění 
pretěhotenským BMI je jednak ve výběru pohlavních buněk, tak i ve větší úmrtnosti 
mužských zárodků (Trivers a Willard, 1973 citovano v: Cameron, 2004).“ 
Hned v prvním odstavci bych očekávala 2 citace nebo vhodněji popsat souvislosti. 
Cameron není autorem T-W hypotézy, T-W hypotéza není správně vysvětlena, 
Trivers a Willard nejsou autoři tvrzení z poslední věty! 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Práce neobsahuje obrazovou dokumentaci.  
Dokument obsahuje několik překlepů a často se vyskytující špatně používané čárky 
v souvětí. Formátování textu je nejednotné, vyskytují se různě velké mezery mezi 
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odstavci nebo i odskočený text (str.17). 
Jednotlivé kapitoly jsou řazeny vcelku přehledně, nicméně některé části uvnitř 
kapitol jsou velmi nepřehledné, těžce čitelné, nenavazující a často postrádají 
souvislosti.  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Zvolené téma bylo jednoznačné a snadno uchopitelné. Zpracování tématu 
vyžadovalo od autorky práci s mnoha zdroji literatury, autorka mě ovšem zcela 
nepřesvědčila, že tuto část bezproblémově zvládla.  
Práce obsahuje části, které se obsahově často hodně odchylují od zadaného 
tématu, např. kapitola 9.3 Fyzická aktivita v těhotenství nebo posledních 6 odstavců 
z kapitoly 10. Práce je dostatečně dlouhá a nikterak by jí neuškodilo, kdyby tyto části 
byly vyřazeny.  
V bakalářské práci by mohla být častěji uvedena konkrétní čísla přírůstků vah, zda 
se jednalo o celkový přírůstek nebo přírůstky jen v některých trimestrech a nejen 
napsat, že ženy přibývaly více či méně. Některá tvrzení by mohla být doplněna o 
možná vysvětlení, proč se přírůstky vah mění.  
Práce postrádá prezentaci vlastního názoru a zhodnocení. 
Dále autorka v závěru své práce píše: “Ke konci této práce jsem se stručně 
věnovala i následkům, které nadměrné či nedostatečné získání hmotnosti v 
těhotenství může přinést matce nebo dítěti. Jedná se o preeklampsii, hypertenzi, 
diabetes, vyšší riziko porodu císařským řezem, ale i hypertrofii plodu, předčasný 
porod a za neméně důležité považuji následky, které se projeví až v pozdějšímu 
věku dítěte jako predispozice k obezitě a kardiovaskularním chorobám.“ 
Nicméně o preeklampsii a o císařském řezu jsem ve zmíněné kapitole nenašla ani 
zmínku. 
 
Spolupráce se studentkou byla velmi náročná, nedodržuje smluvené termíny a 
opakovaně nepřijímá rady a připomínky, přestože svou práci právě z těchto důvodů 
na první termín neobhájila. 
 
Pokud ovšem potlačím osobní zaujetí, které vzniklo za vedení této práce, a nebudu 
jen kritizovat, s velkým vykřičníkem uzavírám své hodnocení tím, že práce obsahuje 
i zdařilé části a splnila požadavky na bakalářskou práci, nicméně hodnotím ji 
známkou dobře.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


