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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do jaké 
míry byly naplněny, resp. ověřeny): 
 
Cíle práce jsou přehledně uvedeny v samostatné kapitole a mohu konstatovat, že byly splněny. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního badatelského/odborného 
přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.): 
 
Práce je členěna do několika kapitol. Teorie obsahuje základní charakteristiku kardiovaskulárních 
onemocnění a popis jednotlivých ovlivnitelných rizikových faktorů. Vše je doplněno výsledky klinických 
studií, vhodnými grafy a obrázky. Dále autorka uvádí příklad dobře propracovaného zahraničního 
preventivního programu s tématikou KVO následovaný přehledem několika českých programů. U 
českých programů ovšem chybí jejich výsledky nebo zhodnocení efektivity (jsou-li ovšem vůbec 
k dispozici). To je asi hlavní rozdíl od zahraničního programu a je nasnadě, že pokud nebude u českých 
programů měřena jejich efektivita, neposuneme se v prevenci na školách dál. Práce dále obsahuje 
analýzu RVP ZV a učebnic přírodopisu z hlediska zastoupení učiva o KVO. Zde bych také prosila u 
obhajoby uvést nějaké shrnutí, zhodnocení a doporučení pro praxi (v práci to postrádám). Podobná 
výtka se týká popsaného povinného minimálního preventivního programu. Probíhalo nějaké 
vyhodnocení tohoto programu? Česká školní inspekce musí mít určitě nějaká data, když program 
kontroluje. 
 
V další části práce autorka navrhla vlastní preventivní program, který vyhodnotila pomocí dvojice 
dotazníků (před a po skončení programu). Trochu nepřehledně působí, že nejprve představila výsledky 
žáků po absolvování programu a teprve potom vlastní program. Dotazníkové šetření: respondenty 
doporučuji spárovat a nepárové dotazníky z vyhodnocování vyloučit (pak by byl potřeba jen jeden graf 
na str. 60 i 61). Hypotézy: proč H1 pracuje s „věkem žáků“ (konkrétně zde s trochu nejasným „ročníkem“, 
který navštěvují) a hypotézy H2 a H3 ne? Nebylo by dobré tento přístup sjednotit? Dotazník je uveden 
2x v příloze, není nutné otázky opakovat i na str. 62. Jaký byl časový odstup mezi oběma dotazníky? 
Na základě kterých dat (kterých grafů) jste vyhodnotila hypotézy – prosím promítnout u obhajoby. 
 
Samotný program je popsán poměrně stručně, ale je doplněn výukovými a dalšími doplňujícími 
materiály dostupnými v příloze, které dávají čtenáři o celkovém obsahu i průběhu programu dostatečný 
obrázek. Program probíhal jako celoškolní – kolik učitelů na něm participovalo? Co bylo výukovým cílem 
programu? 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.): 
 
Práce obsahuje 85 stran textu a 41 stran příloh. Rozsah teoretické a praktické části je vyvážený. Práce 
obsahuje všechny předepsané formální náležitosti včetně anglického i českého abstraktu. Text je 
doplněn tabulkami a grafy. Jazykový projev autorky je na dobré úrovni. Literatura je vhodně vybrána a 
převážně řádně citována. V práci se vyskytují jen ojediněle formální chyby (citace, zejména pak u zdrojů 
s více autory, interpunkce). Přímé citace by bylo lépe zakomponovat do textu – působí někdy spíše 



rušivě. Názvy tabulek se uvádějí nad vlastní tabulkou. Na str. 43 je patrně chyba v názvu kapitoly – 
laboratorní opatření (správně vyšetření). 
 
4. KOMENTÁŘ OPONENTKY (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný 
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.): 
 
Celkový dojem z práce poměrně dobrý. Záměr práce je chvályhodný, program může být vhodnou 
inspirací pro ostatní učitele. Též koncepce práce a snaha o měření efektivity programu je v pořádku a 
na českých školách spíše výjimkou. Autorka si zvolila zajímavé téma, kterému věnovala množství času. 
Nedostatky práce popsané výše jsou spíše doporučením autorce pro příští práci a doufám, že budou 
doplněny nebo vysvětleny u obhajoby.  
 
Otázky k obhajobě: 
viz výše 
 
5. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě, nebo nedoporučuji k 
obhajobě): 
 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji 
k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 11.1.2018                                    RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 
 

 


