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Diplomová práce je zaměřena na zjištění prevalence nadváhy a obezity u sedmiletých dětí 

podle různých referenčních hodnot (podle českých referenčních dat, WHO, IOTF a CDC). 

Dále byl zjišťován vliv některých vnějších faktorů na hodnoty BMI (např. rodinná anamnéza 

obezity, velikost místa bydliště, porodní hmotnost, délka kojení, sledování televize dítětem, 

konzumace nízkotučného mléka aj.). Autorka zpracovává soubor, který byl získán v rámci 

výzkumných aktivit Endokrinologického ústavu (projekt COSI, 4. část z roku 2016). Jedná se 

o soubor 1718 dětí ve věku 6,5-7,99 let. V některých částech práce jsou použita data 

předchozích částí projektu. 

 

Práce má 53 stran textu a 30 stran příloh, které obsahují 14 grafů, 2 tabulky a vzory 

dotazníků. Seznam použité literatury má 9 stran. V abstraktu je zbytečně podrobně zmíněna 

prevalence nadváhy a obezity, další výsledky naopak nejsou zmíněny vůbec. Úvod je stručný, 

bez citací, které by měly podpořit uvedená tvrzení. Kapitoly 2 – 7 jsou zpracovány dobře, 

s citacemi vhodné literatury. 

 

Cíle a hypotézy jsou formulovány jasně. Statistické zpracování dat je vyhovující. Prezentace 

výsledků je místy nepřehledná. Diskuse je zpracovaná dobře. 

  

Obecné připomínky: 

Celá práce působí nepřehledným a neuspořádaným dojmem při opakovaném použití 

nevhodných výrazů a dokonce s hrubými chybami, některé formulace působí těžkopádně, 

např.: 

1) U dětí je BMI  adjustováno na věk – BMI u dětí není adjustováno na věk, ale hranice 

pro určení nadváhy a obezity jsou závislé na věku. 

2) V práci je opakovaně používán výraz Referenční metody (ČR, WHO, IOTF, CDC). 

Nejedná se o metody, ale o různá referenční data (ČR, WHO, IOTF, CDC), podle 

kterých lze hodnotit prevalenci nadváhy a obezity za použití stále stejné metody. 

V literatuře se jiný výraz než Růstová referenční data nebo Růstové reference 

nepoužívá. 

3) V kapitole výsledky a diskuze je opakovaně používán termín „asociace“ (celkem 43x 

na 15ti stranách, z toho 27x v diskuzi). Tento termín má své opodstatnění v některých 

statistických metodách, ne však ve všech, jak uvádí autorka v kapitole 9.4. Statistické 

zpracování. Ve výsledcích a v diskuzi stálé opakování tohoto termínu působí dojmem, 

že autorka vůbec nechápe význam slova.  

4) Ve výsledcích je mnohokrát opakován výraz Signifikantně významný. Snad není třeba 

zdůrazňovat, že jde o synonyma a správný výraz je Statisticky významný.  

5) Některá fakta jsou na různých místech práce znovu opakovaná. 

6) Str. 16, 1. odst.:  děti měli 

7) Poslední věta diskuze: Ze školních dotazníků nemohli být získány statistické 

výsledky…. 

 

 

 

 

 



Vybrané dílčí poznámky a připomínky: 

 

1) Kapitola 3: Jako hranice nadváhy a obezity u dětí je uvedeno, že jsou to hodnoty 90. a 

97. percentilu. To však neplatí u všech referencí. Např. u referencí WHO je to +1SD a 

+2SD, což autorka uvádí v jiné kapitole a v jiných souvislostech. 

V kapitole 3 je dále zmíněno o kolik se zvýšila prevalence nadváhy a obezity, ale není 

řečeno z kolika procent. Formulační nesrovnalosti necituji. 

2) Přesto, že je v práci uvedena kapitola Léčba obezity, zcela chybí kapitola Prevence 

3) Kapitola 7 – referenční data nejsou využívána jen pro hodnocení prevalence, jak uvádí 

autorka, ale i pro individuální hodnocení dětí v preventivní péči i v klinické praxi 

4) Kapitola 10.2 Prevalence nadváhy a obezity podle různých referenčních metod:  Není 

jasné, k čemu se vztahují uvedené počty, jaká data byla použita. Jsou zmíněna data 

z roku 1951 (zřejmě se jedná o data CAV 1951), není jasné, kde autorka tato data 

získala. V předešlém textu nejsou tato data zmíněna vůbec. V grafu jsou uvedeny 

výsledky ještě z dalších let až do roku 2001, a to bez jakéhokoliv vysvětlení a bez 

uvedení zdroje. V textu je odkaz na tabulku 14.8 v příloze, kde však žádná relevantní 

data ani vysvětlení není. 

5) Tabulky 14.7 a 14.8 v příloze: V legendě je uvedeno Pas a Boky. Zřejmě se jedná o 

obvody těchto rozměrů. 

6) Tab. 14.10 a 14.12 – není uveden zdroj dat 

7) Tab. 14.13, 14.14 – není jasné, zda byla zpracována data chlapců i dívek dohromady  

 

 

Textové zpracování považuji za slabé, místy chaotické a některé formulace jsou 

nesrozumitelné. Z práce však vyplývá, že autorka má o problematice dobrý přehled a 

statistické zpracování dat je zcela vyhovující. 

 

Práce splňuje kritéria diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem 

k uvedeným připomínkám navrhuji klasifikaci „velmi dobře“. 
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