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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma diplomové práce hodnotím jako velmi aktuální, střední obtížnosti, originalitu vlastního 
tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Standardně vypracovaná literární rešerše. Kladně hodnotím výběr odborných literárních 
zdrojů. Použité zdroje jsou správně citovány.  

Jazykovou výbavu a způsob vyjadřování autora pro požadavky diplomové práce hodnotím 
jako zdařilé. 

 

Praktická část 

Tato část je zpracována formou výzkumu s vyhodnocením dotazníkového šetření. Formulace 
hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Odpovědi na otázky dotazníku, které se bezprostředně 
týkají cílů a hypotéz diplomové práce, jsou vyhodnoceny pomocí grafů a tabulkek. 
Stanovené cíle práce a zhodnocení hypotéz byly splněny. 

Diskusi k vyhodnoceným otázkám, přestože jsem diplomantku na toto upozorňovala, 
považuji svým rozsahem pro úroveň diplomové práce za nevyhovující. 

Nechápu, proč práce neobsahuje vyhodnocení všech otázek dotazníkového šetření, jako 
např. ot. č. 22 – 28, 15 a další. 

Závěr práce je formulován velmi stručně. 



Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím v teoretické části úrovni 
diplomové práce. 

Hlavní přínos práce vidím v přehledně napsané teoretické části a ve zjištění, že dětští obézní 
pacienti Lázní Bludov nejsou dostatečně edukováni o režimových opatřeních podporujících 
léčbu jejich obezity. 

 

Přílohy  

Přílohou jsou percentilové grafy a dotazník. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm dobře, pokud diplomantka předloží u obhajoby vyhodnocené 
odpovědi na ostatní otázky dotazníku a doplní kompletní diskusí. 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 8. 2017 

 

         

                                                                          

Vedoucí diplomové práce 
     
 Ing. Mgr. Diana Chrpová, Ph.D.
  


