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Posudek 

Tato práce, která se věnuje vlivu tělesného složení na hodnotě klidového energetického 
výdeje u obézních pacientů je velmi kvalitně zpracována. Práce je od úvodu logicky členěna, 
v teoretické části se studentka věnuje etiopatogenezi obezity, zdravotním komplikacím 
obezity, metabolickým potřebám organismu a v neposlední řadě i možnostem stanovení 
energetického výdeje. Praktická část byla založena na analýze dat klidového výdeje energie 
získaná pomocí nepřímé kalorimetrie v souvislosti s údaji o tělesném složení. Součástí této 
práce bylo i porovnání hodnot klidového energetického výdeje pomocí nepřímé kalorimetrie s 
hodnotami klidového výdeje energie získanými výpočtem dle rovnice Harrise Benedicta. Text 
obsahuje všechny náležitosti, abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu diplomové práce. 

 

Volba tématu 

S ohledem na pandemii obezity si autorka vybrala velmi zajímavé téma, téma hodnotím jako 
středně obtížné. Přístup k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní. 
Velice kladně rovněž hodnotím metodu statického zpracování výsledků. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně. Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je způsob 
vyjadřování poněkud komplikovaný. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 
požadavky diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Studentka jasně formuluje hypotézy práce. V praktické části se věnuje závislosti a vlivu 
beztukové a tukové tkáně na velikost bazálního klidového energetického výdeje a porovnává 
procentuální odchylku mezi velikostí bazálního energetického výdeje stanovenou pomocí 
nepřímé kalorimetrie a vypočtenou dle predikční rovnice Harrisa a Benedicta. Soubor je 
dostatečně veliký, studentce bych pouze vytknul disproporční zastoupení mužů a žen v 



předloženém souboru. Stanovené cíle práce byly splněny. Diskuse je dostatečně rozvinutá a 
obsáhlá. Závěr je formulován logicky a přehledně. Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. Formulace hypotéz a cílů práce jsou 
adekvátní, všechny dotazy byly zodpovězeny. Stanovené cíle práce byly splněny. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
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