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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle bakalářské práce nejsou explicitně vymezeny. Autorka v úvodu a závěru práce uvádí zaměření 
své bakalářské práce na problematiku žen. O tomto záměru vypovídá i název práce. V celém textu 
práce ale není tato cílová skupina primárně sledována. Specifikace na ženy je uváděna spíše 
chaoticky jen v některých kapitolách. Většina poznatků o problematice výživy a stravování se týká 
obou pohlaví, na s. 30 jsou například bez bližšího vysvětlení uvedeny údaje BM pro ženy i pro muže. 
Lze tedy konstatovat, že název práce neodpovídá jejímu obsahu.  
V závěru autorka uvádí, že cílem práce bylo zjistit příčiny, které vedou ženy k držení redukčních diet. 
Z textu práce vyplývá, že se autorce nepodařilo s využitím informačních zdrojů tyto příčiny 
v dostatečném rozsahu popsat.   
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního 
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Autorka zvolila metodu teoretické studie vypracované na základě literární rešerše k dané 
problematice. Bohužel musím konstatovat, že použité zdroje informací (i když je jich značné množství) 
plně neodpovídají současnému stavu poznání ve zkoumané oblasti. Autorka čerpala spíše z populární 
literatury, některé zdroje staršího data by bylo třeba doplnit aktuálními odbornými poznatky, které byly 
publikovány v recenzovaných periodikách. Chybí vysvětlení, s jakou logikou byl zvolen způsob řazení 
kapitol. Text tak má charakter výpisků z informačních zdrojů (často z pouhých příruček a učebních 
textů), které nejsou vzájemně komparovány. K analýze některých dílčích otázek je využit pouze jeden 
zdroj (např. problematika anorexie je popsána jen z publikace Krcha (s. 41).  Nejde tedy o skutečnou 
literární rešerši ke zvolenému problému.  
V textu  se  vyskytují odborné chyby („váha“ místo hmotnost, „kalorická potravina“ aj.) a zavádějící 
tvrzení („zdravotní rizika v souvislosti s výživou“… jsou například …“nikotin z cigaret“, „prvky výživy“, 
„původní způsob stravování lidí … maso“  aj.). Diskutabilní tvrzení nejsou porovnána s jinými 
dostupnými poznatky, které byly v poslední době publikovány v odborných publikacích. V kapitole 
s názvem „Zdravotní problémy při podvýživě“ autorka bez uvedení souvislostí pojednává o „příčinách 
neinfekčních chorob“ a „tělesné aktivitě“. 
Zařazení příloh považuji za velmi problematické. U Přílohy 1 nejsou žádné odkazy na informační 
zdroje. Příloha 2 je pouhou kopií dokumentu šířeného na internetu, což způsobilo, že při kontrole 
možného plagiátu v SIS byla nalezena vysoká shoda (12 %).  
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 



Výběr informačních zdrojů neumožnil autorce předložit ucelený pohled na řešené téma. Některé 
použité zdroje nemají odborný charakter, některé jsou již zastaralé. V textu nejsou důsledně uváděny 
odkazy na zdroje. Příloha 1 nezahrnuje žádný odkaz!   
V dalších formálních aspektech (jazykový projev, grafická úprava) bakalářská práce vcelku vyhovuje 
požadavkům.  
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
V bakalářské práci je předložen soubor informací, které se týkají výživy, nutričního chování a způsobů 
redukce hmotnosti. Poznatky zde uvedené byly získány z informačních zdrojů, jejichž výběr však není 
dostačující, aby bylo možno předložit ucelený pohled na danou problematiku. Vzhledem k tomu, že 
řešené téma je rozporuplné, často jednostranně prezentované v médiích i komerčně využívané, 
postrádám komparaci získaných dat s cílem předložit objektivní, odborně podložený výčet hlavních 
důvodů vedoucích k redukci hmotnosti současné populace. Problém má značné sociokulturní, 
psychosocialní a osobnostní aspekty. Příčiny ve sféře vlastního sebepojetí v textu analyzovány 
nejsou. Kvalitu práce snižují odborné nepřesnosti a chybějící odkazy na zdroje. Za klíčový problém, 
k němuž by se autorka měla při obhajobě vyjádřit, je cílová skupina, tj. předpokládané zaměření na 
ženy, které však není v textu zohledněno.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.): 
 
Jak byste vyřešila problém s nevhodným názvem bakalářské práce?  
V textu chybí vymezení řady pojmů. Objasněte pojmy nadváha a obezita, racionální výživa, zdravá 
výživa, klinická výživa.   
Vyjádřete se k problému redukce hmotnosti u žen v souvislosti s těhotenstvím.  
Jak se řešená problematika týká redukce hmotnosti v souvislosti s určitými diagnostikovanými 
chorobami? 
Jakým způsobem je v současné době realizována výchova ke správné výživě na základních a 
středních školách?  
 
6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě): 
 
I přes výše popsané nedostatky, které v textu bakalářské práce shledávám, doporučuji předloženou 
práci k obhajobě, neboť předpokládám, že se k nim studentka při obhajobě vyjádří a mnohé závažné 
nejasnosti uspokojivým způsobem vysvětlí.  
 
 
 
 
V Praze 10. 5. 2017                                  …………………………………. 
               Podpis 
 
 
 
 

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 


