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Hodnocení práce:

Téma práce je velmi přínosné. Je ovšem otázkou, na kolik je adekvátní pro autorku studující směr 
managementu.
Rozsah předkládané diplomové práce je doslova úctyhodný (přes 200 stran textu, dále několik stran 
použité literatury – tyto stránky již nejsou číslovány; plus přílohy, které také nejsou stránkovány). Záběr 
teoretického vhledu je opravdu široký, možná až příliš. Jakoby autorka nevěděla, co vlastně chce v práci 
řešit nebo na co se soustředit. Takže se zdá, že název diplomové práce – Režimová opatření u dětí 
předškolního věku pro úpravu hmotnosti - nekoresponduje s jejím obsahem. Ano, i tyto pasáže tato 
práce obsahuje, ale zvolený název není pro celou práci výstižný (alespoň dle obsahu teoretické části 
práce). Autorka se v teoretické části práce zabývá např. obezitou a nadváhou; proměny předškolního 
vzdělávání (od pravěku); předškolní vzdělávání v zahraničí; legislativou; podmínkami provozu MŠ; 
organizací chodu MŠ. Takže tato část práce obsahuje celou řadu oborů, mj. pedagogiku – srovnávací, 
primární, dějiny ad.; medicínu; provozní management – což by vzhledem ke studiu autorky byl 
nejadekvátnější směr práce. 

Připomínky:
Už samotný obsah práce nepůsobí příliš přesvědčivě či profesionálně. Kapitola č. 2 je uváděna jako 
„Teoretická východiska“. Mám tomu rozumět tak, že kapitoly 3 – 8 nejsou teoretickými východisky? Text 
názvu kapitol v obsahu zasahuje do stránkování, což nepůsobí dobře a přehledně. 
Práce ve své teoretické části nemá z mého pohledu adekvátní „tah na branku“, a z tohoto důvodu je tak 
rozsáhlá. Teoretická část práce je tedy sestavena dle hesla „vše souvisí se vším“.
Práce je psána v jednotném čísle a mnohdy s emočním nádechem (např. v abstraktu práce „Cílem mé 
diplomové…“), což nepůsobí adekvátně. Chyb a chybiček je v práci, jak se zdá, spíš více než málo.
Částečnou omluvou by mohl být velký rozsah práce. Na str. 65 např. Šmelová s rokem vydání 20008. 
Mezi další chyby formálního charakteru lze uvést např. překlep v nadpisu kapitoly (str. 123).



Kapitola 10 se nazývá „Metodologie“ (navíc, proč je psána velkými písmeny?), což je spíše nauka o 
metodách a nikoli vhodný název pro metodiku vlastní práce. Za číslováním kapitol 12, 13 a 18 jsou 
tečky a jinde nikoli. V již zmíněné 10. kapitole – „Metodologie“ jde struktura až na čtyřmístnou 
hierarchii, což zrovna u této kapitoly nepůsobí pozitivně. Co se týče zvolených metod zkoumání - ne, že 
by výpovědi rodičů dětí nebyly důležité, ale vzhledem k náplni práce bych se více soustředil na školní 
jídelnu – vedoucí školní jídelny (proč, jak nakupuje suroviny apod.), kuchařky (možná docela zajímavé 
by bylo porovnání kuchařek dle věku a jejich preference, co rády vaří; dále např. která jídla mají děti 
oblíbená, které se naopak ve větší míře vrací nedojedená apod.). Při této příležitosti by se diplomandka 
dozvěděla, že školní jídelny jsou povinné se řídit, při volbě surovin, tzv. spotřebním košem (Vyhláška ze 
dne 25. února 2005 o školním stravování - Příloha č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb., Výživové normy pro 
školní stravování). Tuto neznalost (v práci se neobjevuje) považuji za zásadní, protože práce mohla 
podnítit diskuzi právě o vhodnosti nastavení spotřebního koše a např. absenci norem pro pochutiny, sůl 
a dnes tolik řešené obiloviny.
Cíle práce nejsou malé, ale oproti teoretické části práce podstatně střízlivější. Nicméně i zde narážíme 
na další „odbornost“ autorky, a sice nutriční terapii. Druhý z cílů obsahuje potřebu sestavení týdenního 
jídelníčku. Je korektní přiznat, že vytyčené cíle práce byly naplněny.
Hypotézy jsou do určité míry věcí vkusu. Nicméně jako problematické vnímám, když je v rámci jedné 
hypotézy rozebíráno více než jedno „téma“ – H1 (nadváha + obezita), H2 (zájmové sportovní kroužky + 
pohybová činnost v rodině), H3 (determinace materiálním vybavením + nadstandardní hodiny sportovní 
činnosti + plavecké kurzy + školy v přírodě), H5 (odlišnost stravovacích návyků + problém pitného 
režimu dětí). Hypotézy se navíc zdají být „stříleny od boku“ a nikoli na podkladě citovaných předchozích 
šetření, uvedených v teoretické části práce. Je otázkou, zda v práci nechybí vědecká otázka, když práce 
obsahuje hypotézy.
Diskuze má z mého pohledu spíše charakter závěru (jsou verifikovány či zamítány hypotézy práce). 
Navíc diskuze neosahuje citování byť jediného „konkurenčního“ výzkumu. Závěr diskuze je pro mě 
nesrozumitelný, protože poslední dvě napsané věty si z mého pohledu protiřečí (str. 210). Zde bych měl 
dále poznámku k proporčnosti práce: diskuze je uvedena na 3,5 stranách a závěr ca dvě třetiny jedné 
strany, což obojí vzhledem k rozsahu celé práce spatřuji jako nevyvážené. 
Nenalezl jsem existenci informovaného souhlasu a schválení projektu práce Etickou komisí UK FTVS, což 

vzhledem k citlivosti tématu a nepřílišné anonymnosti (jsou uváděny konkrétní mateřské školy; 

v dotazníku pro rodiče – křestní jméno dítěte a jeho značka ve školce) shledávám jako další 

problematický bod celé práce.

Závěr:
Práce jako taková má nespornou hodnotu a je vidět opravdu velký kus práce. Avšak vzhledem k výše 
uvedeným nedostatkům práce nepůsobí lépe než „dobře“. Práce v této podobě nemůže sloužit jako vzor 
ve studovně či knihovně pro ostatní následovníky. Je otázkou, nakolik vytknuté body v posudku jsou 
odrazem nedostatečné komunikace (nebo snad nerespektováním rad vedoucího práce?) mezi autorkou 
a vedoucím práce. To nedokáži posoudit. Kvantita (či nedobře zacílená kvalita) by neměla vítězit nad 
kvalitou a výpovědní hodnotou.

Otázky k obhajobě:
Zejména viz. připomínky k práci.

Práce je doporučena k obhajobě.
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Navržený klasifikační stupeň:  dobře

Prohlašuji, že nejsem v rodinném či jiném soukromém vztahu k diplomantovi.

V Praze dne 5.9. 2016 PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
                                                                       …..........................................................
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