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vedoucí práce 

V hodnocení využijte slovní vyjádření s respektováním charakteru a zaměření práce 
Body

0-4

1 Aktuálnost problematiky, originalita práce 4

Práce se zabývá problematikou obezity u dětí mladšího školního věku. Studentka zjišťuje, zda a jak probíhá 
edukace v této oblasti v ordinacích praktických lékařů. Jedná se o velmi aktuální téma, protože dětí s problémem 
obezita stále přibývá. 

2
Samostatnost zpracování, pohled autora do problematiky, práce s literaturou a přehled 
domácích i zahraničních literárních pramenů

3

Studentka pracovala s 35 prameny české i zahraniční literatury. Součástí práce je seznam použité literatury, 
v textu jsou odkazy na literaturu. Objevují se drobné odchylky od národní citační normy.
Studentka měla velký zájem o problematiku, byla aktivní a pracovala zcela samostatně. Z práce je zřejmé, že 
dané problematice rozumí a velmi dobře se v ní orientuje.

3

Samostatné zvládnutí odborného problému, zpracování získaných údajů, odborného textu
3

Studentka vypracovala komplexní a po odborné stránce velmi pěknou práci. 
Práce se skládá ze tří částí. První část je teoretická. Zabývá se příčinami vzniku, riziky, diagnostikou a léčbou 
obezity. V druhé části je uvedena krátká kazuistika desetiletého, obézního chlapce, se kterým studentka
opakovaně pracovala. Třetí část je malá studie, která se zabývá tím, zda a jak jsou děti a jejich rodiče edukováni 
v rámci preventivních prohlídek o problematice obezity. Výzkumný soubor tvoří 10 sester pracující v ambulanci 
dětských lékařů na území středočeského kraje. Jako metoda práce bylo zvoleno dotazníkové šetření a rozhovor. 
Závěrem studentka vytvořila seznam pracovišť, které se v ČR zabývají obezitologií. 
Nejvíce oceňuji poslední část práce, která mapuje problematiku edukace v oblasti dětské obezity v ordinacích 
praktických lékařů. Škoda, že praktickým výstupem práce není ještě např. vytvoření edukačního materiálu, který 
sestrám v ambulancích dle zjištění chybí. 

4 Formální zpracování práce, jazyková a stylistická úroveň, rozsah práce, grafická úprava práce, 
dodržení publikační normy

4

Práce je po formální stránce velmi pěkná. Je bez pravopisných chyb. Je pěkně strukturovaná. Část teoretická i 
praktická jsou svým rozsahem vyrovnané. Text je vhodně doplněn grafy a přílohami. 
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Poznámky, 
doplňky 
posuzovatele: 

Otázky k 
obhajobě:

Jaký byste navrhovala postup v ambulancích praktických lékařů při edukaci 
rodičů a dětí v oblasti výživy a obezity?
V práci se zmiňujete o „letmých intervencích“. O co se jedná a v čem vidíte 
jejich výhody?
Považujete vzdělávání sester v oblasti výživy dětí a v problematice obezity 
za dostatečné?
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* nehodící se vymažte nebo škrtněte

Doporučená klasifikace celkového hodnocení Poznámka

BODY KLASIFIKACE

13 a více Výborně Minimálně dva body v každé položce

9 až 12 Velmi dobře Minimálně jeden bod v každé položce

6 až 8 Dobře Maximálně možná jedna "nulová" položka

5 a méně Nevyhověl Více jak jedna "nulová" položka


	

