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Posudek 
 
Volba tématu 
 
Aktuálnost tématu: Téma předložené práce hodnotím jako velmi aktuální vzhledem k 

vzrůstajícímu výskytu obezity u dětí.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní a vystihuje problém současné 
doby související s životním stylem a životosprávou v civilizované společnosti. 
 
Originalita výběru tématu: Originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka zabývá  výskytem obezity v dětském věku, faktory které ji 
ovlivňují, diagnostikou, prevencí a terapií a také komplikacemi, které obezita následně 
v dospělosti způsobuje. 
 
Abstrakt a klíčová slova : odpovídají obsahu práce. Abstrakt shrnuje obsah a výsledky celé 
práce, klíčová slova i anglický překlad jsou odpovídající. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka čerpá z literárních zdrojů našich i zahraničních autorů, používá až na výjimky 
aktuální literární zdroje. V několika případech v seznamu literatury je zaznamenána 
nepřesná citace, chybějící výčet spoluautorů, některé zdroje jsou zdvojeny (např. Zlatohlávek 
, L., 2016) a jiné chyby v citacích uvedené dále.    
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Formulace myšlenek, 
práce s odborným textem i využívání informací z odborné literatury  je na odpovídající úrovni 
a je vidět jisté zkušenosti autorky s využíváním odborných textů.  
 

Úroveň jazykového zpracování: Úroveň jazykového zpracování diplomové práce je na 

odpovídající úrovni a  splňuje požadavky na diplomovou práci.  



Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma práce je po odborné stránce středně náročné. 
Vyžaduje znalosti a orientaci v oblastech výživy, fyziologie i interních oborů.  
 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Formulace cíle práce i stanovení hypotéz je  
správná. Studentka logicky rozvrhla práci podle zadání a stanovila hypotézy. V praktické 
části sestavila dotazníky pro dětské pacienty a kontrolní srovnatelnou skupinu dětí a 
mladistvých školního věku.    
 
Užité metody výzkumného šetření: V diplomové práci využila studentka dotazníkového 
šetření obsáhlého souboru respondentů. Vyhodnotila množství údajů k ověření stanovených 
hypotéz. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použitá metoda řešení byla 
vzhledem k zadání i cílům práce zvolena vhodně. 
 

Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor je velmi početný, obsahuje 

respondenty dětského věku, které studentka rozdělila do několika věkových kategorií. 

Vzhledem k tomu, že cílem bylo zjistit úroveň edukace dětských pacientů v léčebně o 

potravinách a výživě, bylo rozdělení do věkových kategorií správné. V různých věkových 

kategoriích se dají předpokládat odlišné znalosti dětí o výživě a potravinách.  

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: Časový harmonogram 
experimentální části práce byl optimální, byl volen s ohledem na jednotlivé turnusy 
v léčebně.  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Dosažené výsledky ukázaly na nedostatečnou míru znalostí dětských pacientů na léčebném 

pobytu o principu a příčině jejich obtíží. Větší důraz by měl být kladen na edukaci jak dětí, ale 

také jejich rodičů,  protože v dětském věku je dítě ovlivňováno především stravovacími 

zvyklostmi rodiny. Vliv a účinek lázeňského pobytu je časově omezený, při dobré edukaci se 

udržují stravovací návyky z lázeňského pobytu delší dobu.     

Jako praktickou aplikaci získaných údajů o znalostech dětí bych doporučila kontaktovat 

vedení léčebny a seznámit je s výsledky této diplomové práce tak, aby mohli zdravotničtí a 

pedagogičtí pracovníci léčebny zařadit vhodné metody pro lepšení situace.  

 

Úroveň a originalita diskuse: Diskuse v předložené práci se mi zdá stručná. Autorka 

komentuje dosažené výsledky, postrádám však opravdu diskusi s údaji obdobných studií 

v odborné domácí i zahraniční literatuře. Bylo by zajímavé srovnání s publikovanými údaji o 

znalostech dětských pacientů z léčebných pobytů v okolních státech, případně žáků 

základních škol, pokud tedy obdobné studie byly publikovány. Pokud nejsou známy, bylo by 

vhodné uvést např., že práce je v tomto směru ojedinělá, že obdobná studie – průzkum 

znalostí  a hodnocení edukace dětských pacientů nebyla dosud publikována.   

   

Splnění cílů: Cíle práce byly splněny, byly vyhodnoceny stanovené hypotézy.  

Formulace závěru: Závěr práce je formulován dobře, je zhodnocen výsledek celé práce.   
 
Vlastní přínos k řešené problematice:  
Přínosné v této práci je odhalení pravděpodobně jednoho ze „slabých míst“ v procesu 
lázeňské léčby. V tomto směru studentka poukázala na možnost, jak by se dal léčebný 



proces vylepšit a efekt lázeňské léčby prodloužit, poukázala na vhodnost zavedení 
edukačního procesu pro rodiče obézních dětí.    
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím náročnosti diplomové práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Hlavním přínosem práce je tedy vylepšení edukačního procesu nejen dětských pacientů 
v léčebně, ale také  posílení všeobecného povědomí a nutriční podpoře u pacientů v jejich 
rodinném zázemí. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Práce je doplněna velkým množstvím příloh, přílohy jsou vypracovány v dobré 
kvalitě  
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál:  
 Ke grafickým přílohám mám tyto připomínky: 

- graf 2 na str. 31 a graf 4 str.33 s výsledky dotazů na zdroje proteinů bych doporučila 

nazvat např. „Výsledná procenta správných odpovědí skupina žáků ZŠ“  a „ Výsledné 

procenta správných  odpovědí skupina dětí  z léčebny“ , grafy uvedla odkazem jako 

souhrn odpovědí s odkazem na předchozí graf 

- totéž se opakuje u zdrojů sacharidů a tuků z potravin  

- v přílohách postrádám např. doplnění ukázkového jídelníčku nebo tabulkových 

energetických a nutričních hodnot potravin, vhodné a nevhodné potraviny a pod… 

- k práci je v příloze uveden Dotazník, není jasné, z jakého důvodu bylo dětem ve škole 

předloženo jiné spektrum otázek než dětem v léčebně  

- v tabulce 4 chybí údaj o počtu dětí v jednom turnusu  

 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): Práce odpovídá zákonnému ustanovení a předpisům 
pro psaní závěrečných prací dle Opatření děkana č. 10/2010 a je v souladu s pokyny 1. LF 
UK v Praze pro psaní závěrečných diplomových prací. Citace literatury jsou s určitými 
výhradami a chybami uvedenými níže.    
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy i přílohová část mají uspokojivý design.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila velmi zajímavou a aktuální problematiku. Zaměřila se na 

hloubku znalostí o výživě a potravinách u dětských pacientů s obezitou, kteří absolvují 

lázeňské pobyty. Jako jednu z priorit pro udržení váhy a dlouhodobého efektu těchto 

edukačně – ozdravných pobytů pro další život dětských pacientů vidí znalost správných 

stravovacích návyků, výběr a skladbu potravin a s tím související znalosti nutriční skladby 

potravy. Téma je velmi vhodné vzhledem ke vzrůstajícímu počtu obézních dětí školního 

věku. Zpracovala velké množství dat z dotazníkových akcí a uvedla je v grafické a přílohové 

části. Práce je velmi rozsáhlá právě v experimentální části, která byla náročná na zpracování 

výsledků. Obsahuje v závěru i praktická doporučení, čímž je přínosná i v tomto ohledu. 



Práce sice obsahuje některé formální nedostatky a chyby např. neobratné formulace na 

str.22 – „složení těla u dětí s nadváhou a obezitou“, chyby v citacích literatury (chybějící 

spoluautoři, neúplné citace, u internetových zdrojů odkaz na datum přístupu), chybějící 

uvedení některých zkratek (př. zkratka SAD na str.15, test pomocí OSL na str.63) a 

vysvětlení termínů (např. adipozita rebound na str.5, na str.9 sekulární trend poklesu 

menarche , na str.10 posturální stabilita, epifyzeolýza femuru, valgózní postavení kolen, 

anteverze pánve působí decentračně aj.). Vhodné je např. u výrazu „sagitální abdominální 

rozměr na str.16 uvést, jak se počítá  a jiné drobné chyby, které však nijak nesnižují úroveň 

předložené práce.  

Doporučila bych snad jen doplnit návrhem nějaké vhodné metody nebo metod, jak znalosti u 

dětí vylepšit. 

 

         Celkově práce  působí uceleným a přehledným dojmem a hodnotím ji jako výbornou.       

 
Práce odpovídá  požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě:       Práci doporučuji  k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm:   výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
 

 
1. Má tuková tkáň nějaký pozitivní vliv pro organismus člověka? 

2. Byly učiněny nějaké praktické kroky, např. formou doporučení a  námětů pro vedení a 

zdravotnický či pedagogický personál?  

 
V Praze dne 11. srpna 2017                                                                ……………………. 
                                                                                                      
                                                                                                      RNDr. Milena Bušová, CSc.  
                                                                                                               
                                                                                               Podpis oponenta práce  
       
 
 


