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Předkládaná bakalářská práce má 49 stran, 1 stranu příloh a je rozdělena do 17 kapitol. Formální 

členění práce je přehledné. Text je srozumitelný, místy však předkládané informace působí 

poněkud útržkovitým dojmem, hlubší provázanost textu by práci jistě prospěla. 

Práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části se autorka zabývá 

charakteristikou civilizačních chorob. Celkem popisuje 13 civilizačních chorob, které mimo jiné 

rozděluje na somatické a psychické. U jednotlivých chorob je uváděna definice, klinické příznaky 

a léčba.  

Výzkumná část práce zahrnuje krátké dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, jaké civilizační 

choroby se mezi širokou veřejností nejčastěji vyskytují a jsou dle jejich názoru nejzávažnější. 

Výzkumné šetření bylo prováděno v Nymburce a celkem se jej zúčastnilo 60 respondentů. Cíl 

výzkumného šetření a výzkumné otázky jsou formulovány. Metodika výzkumu je popsána 

poměrně stručně, místy by bylo vhodné uvést rozsáhlejší a přesnější údaje, každopádně základní 

informace o výzkumu jsou zmíněny. Výsledky jsou prezentovány pouze popisnou statistikou ve 

formě grafů. Nešťastné je však zvolení koláčových grafů (viz graf 2 a 3, jelikož představují data, 

ve kterých pro danou otázku bylo více možných odpovědí (součet pak nemusí tvořit 100 %), 

v takovém případě je vhodnější zvolit grafy sloupcové (na omluvu autorky však uvádím, že této 

skutečnosti jsem si jako vedoucí mohla všimnout dříve). Diskuze výsledků zahrnuje většinou 

vlastní názory autorky, v některých částech jsou stručně zmíněny i názory jiných autorů, 

každopádně bez konkrétní citace, tzn. uvedení roku dané publikace. 

Autorka práci několikrát konzultovala a různé části práce průběžně posílala ke kontrole, přesto 

však docházelo k mnohým nedorozuměním a zapracovávání připomínek bylo poněkud náročné 

a někdy zmatené. Jako vedoucí práce jsem však vnímala, že autorka si při vypracovávání práce 

spíše často neví rady, než že by chtěla práci odbýt. Také je pravda, že se jedná poměrně o 

rozsáhlé a náročné téma. 

Ačkoliv bylo autorce doporučováno, aby se vyhnula citacím z webových stránek a preferovala 

publikační zdroje, přesto se poměrně často odkazy na webové stránky v práci objevují. Osobně 

jsem v práci postrádala určitou autorčinu tvůrčí činnost ve vhodném propojení a popisu 

získávaných poznatků. Na druhou stranu jsem pozorovala autorčinu snahu práci neustále 

zlepšovat. V podstatě na poslední chvíli přišla autorka s návrhem realizace výzkumného šetření 

(což jsem také vnímala jako ochotu autorky získat a zapracovat do práce určité vlastní poznatky). 

Poněkud nešťastné však bylo, že na realizaci a vyhodnocení výzkumu bylo poměrně málo času. 



Ačkoli se výzkumu autorka ujala s velkým nasazením, časová tíseň je z prezentace a diskuze 

výsledků patrná.   

Předkládaná práce je dle mého názoru na hraně splnění požadavků kladené na typ bakalářských 

prací, přesto se však domnívám, že tyto podmínky splňuje.  

Cíl práce byl převážně splněn a doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě.   

 

OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 
 

• Mohla byste blíže přiblížit, jaký význam má realizovaný výzkum? 

 

• Jaké informace ohledně civilizačních chorob považujete za nutné zdůrazňovat pro laickou 

veřejnost? 
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