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Volba tématu  
Autorka zvolila aktuální téma, které je pro významné klinickou praxi. Hlavním cílem bakalářské práce 

(BP) bylo analyzovat a zhodnotit výživu a pohybovou aktivitu dětí předškolního věku v samotných 

rodinách, jak se rodiče věnují správnému stravování a pohybovým potřebám svých dětí. Autorka 

zvolila pro svoji BP metodu dotazníkového šetření. Podle mého názoru je téma přiměřeně obtížné a 

konvenuje studijnímu zaměření autorky.  
 

Teoretická část  
Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. Abstrakt a klíčová slova vystihují 
zaměření práce. V práci je použito celkem 30 citací. Reference obsahují klasické monografie 
(Zlatohlávek 2016, Matějíček 2005, Pastucha 2011), jsou recentní a odpovídající zvolenému tématu. 
Na citacích po formální stránce neshledávám žádná pochybení. Myšlenky jsou v odborném textu 
formulovány jasně a srozumitelně. Jazyková úroveň textu je dobrá po stránce stylistické i pravopisné.  
 

Praktická část  
Studie má jasně stanovených 9 pracovních hypotéz. Použité metody byly přiměřené tématu. Kapitola 

Výsledky má logickou strukturu a systematicky plní dílčí cíle. Grafická dokumentace dobře ilustruje 

zjištěná fakta. V kapitole „Závěr výzkumné části“, která má nejspíše zastupovat kapitolu Diskuse jsou 

podány jasné odpovědi na formulované hypotézy. Chybí zde však odkazy na práce v odborné 

literatuře, podle kterých by mohla autorka práce porovnat své výsledky s jinými autory. 
 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi:  

BP je poctivou snahou o sondu do nutričních zvyklostí a pohybových aktivit u předškolních dětí. 

Pokud ale postrádá při malém počtu respondentů validitu, pak by měla autorka čerpat další fakta 

z odborné literatury, viz výše.  Přes tento nezaviněný nedostatek, za nejzávažnější, ale i očekávané 

zjištění považuji fakt, že předškolní děti konzumují příliš velké množství jednoduchých sacharidů. Při 

téměř 10procentní prevalenci diabetu v české populaci je to špatný vklad do mladé generace. 
 

Formální zpracování práce:  

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací (Opatření 

děkana 1. LF UK č. 10/2000): Odpovídá požadovanému počtu stran. Celkově je stylistická úroveň 

velmi dobrá, k jazykové stránce rovněž nemám připomínek. Grafická dokumentace má velmi dobrou 

úroveň a zahrnuje 29 grafů, 56 tabulek a 1 přílohu. BP postrádá seznam použitých zkratek. 
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Celkové hodnocení práce (6-10 vět)  

Autorka zvolila aktuální téma, které je pro významné klinickou praxi. Hlavním cílem bakalářské práce 

(BP) bylo analyzovat a zhodnotit výživu a pohybovou aktivitu dětí předškolního věku v samotných 

rodinách, jak se rodiče věnují správnému stravování a pohybovým potřebám svých dětí. Autorka 

zvolila pro svoji BP metodu dotazníkového šetření. V práci postrádám kapitolu Diskuse a v ní odkazy 

na současnou moderní odbornou literaturu pojednávající o stravování a pohybové aktivitě u 

předškolních dětí. Těchto prací nabízejí vyhledavače odborných prací (Google scholar, Scopus, World 

of Science aj) značné množství, včetně přehledových článků (!), např.: 
1. Dubois L. et al. Breakfast skipping is associated with differences in meal patterns, macronutrient 

intakes and overweight among pre-school children. Public Health Nutrition: 12(1), 19–28, 2008.  

2. Cattaneo A. et al. Overweight and obesity in infants and pre-school children in the European Union: a 

review of existing data. Journal compilation © 2009 International Association for the Study of Obesity. 

Obesity reviews 11, 389–398, 2009. 

3. Aguillon D.B. et al.  The relationship of family characteristics to the nutritional status of pre-school 

children. Food and Nutrition Bulletin Volume 04, Number 4, 1982 (UNU, 1982, 85 p.) 

4. Davies P.S. et al. Physical activity and body fatness in pre-school children. International Journal of 

Obesity and Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of 

Obesity, 1995, 19(1): 6-10. 

Na BP oceňuji široký záběr zkoumaných otázek a poctivou snahu dobrat se cílů BP. Na druhé straně 

určitou slabinou BP byl relativně malý počet respondentů pro cíle populační studie. Pouhých 67 

respondentů je málo, i když tento počet byl způsoben hlavně nízkou ochotou mateřských škol ke 

spolupráci s autorkou. 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
 

Práci klasifikuji stupněm: velmi dobře   
 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné):  

1. Autorka velmi dobře pracovala s použitou literaturou v teoretické části BP, proč tedy chybí 

v Diskusi praktické části BP porovnání  jejích vlastních výsledků s odbornou literaturou? 

2. Graf č. 24:  chybně uvedena „Četnost“ pohybu; jde o „trvání“ pohybové aktivity vyjádřené 

v hodinách 

 

V Praze dne  25.5.2017 podpis vedoucího práce

  
 


