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Doplňující komentář k hodnocení práce: 
 
Diplomová práce se zabývá velice aktuální problematikou. Ačkoliv můžeme v poslední době 
zaznamenat výraznou změnu v životním stylu v tom pozitivním smyslu, výskyt rizikových 
faktorů a jejich vztah k vzniku a rozvoji civilizačních onemocnění je stále poměrně 
významný. Řadou studií je sice prokázán pozitivní účinek pohybové aktivity na snižování 
vlivu negativních faktorů, resp. snižování rizika civilizačních onemocnění, ale pořád ještě 
řada významnějších faktorů v populaci přetrvává.  
Formální zpracování práce odpovídá požadavkům. V teoretické části autorka rozepsala 
charakteristiku rizikových faktorů, civilizačních onemocnění, systém prevence, ale zabývá se 
i významem pohybové aktivity. Praktická část je pak zaměřila na popis použitých metodik, 
charakteristiku sledovaného souboru a zpracování dat. Výsledková část je rozdělena pro 
přehlednost do několika částí s využitím tabulek a grafů. V diskusi jsou zjištěné výsledky 
konfrontovány s výsledky z jiných studií. 
Velice kladně hodnotím spolupráci autorky, především aktivní přístup k tématu a komunikaci 
nejen při konzultacích, ale i komunikaci se sledovaným souborem klientek. Mám s autorkou 
již zkušenost při zpracovávání její bakalářské práce. Podle mého názoru je v její práci vidět 
významný posun a to nejen v práci s textem, ale i v organizaci sběru dat, zpracování výsledků 
a vyvozování závěrů. 
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