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Název práce:
Faktory podmíňující výskyt

dětské

obezíty.

D Práce je líterární rešerší. X Práce obsahuie vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza ...
.Cílem bakalářské práce bylo zmapovat faktory podmiňující výskyt dětské obezity a
zdravotní komplikace,které z ní vyplývají.
Teoretické části práce se autorka zhruba věnuje rozboru endogenních a exogenních
faktorů,predisponujících vznik obezity.Zmiňuje typy obezity,její manifestní a latentní
formu s akcentací genetické predispozice a navíc předkládá některé geneticky
podmřněné syndromy- jakým je např.Práderův.Bardetův,Cohenův,způsobené
chromozomálními aberacemi a genetickými mutacemi,vyúsťující ve změněný
fenotyp spolu s obezitou.
Neméně podstatnou je kapitola týkající se prevenci obezity.
Závěrem teoretické části je stručná zmínka o nejčastěji diskutovaných zdravotních
problémech,souvisejících s obezitou ,včetně HDL a LDL cholesterolu,bez zmínky o
riziku zvýšených hladin triacylglycerolů.
Struktura (členění) práce:
Práce je ve smyslu teorie a praktické části vyvážená. Nicméně autorka považuje za
stěžejní část,kde popisuje lázeňskou léčbu obezity v dětské ozdravovně Křetín,kde
již několik let působí a v poslední době zde navíc uplatňuje zkušenosti získané ze
seminářů organizace STOB.
Nechybí zde ani zmínka o kognitivně-behaviorální terapii obezity a závěr praktické
části tvoří antropometrická charakteristika dětí.zaznamenávaná na počátku a konci
pobytu dětí v zařízen í.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Práci s literaturou a využití citací v textu lze plně akceptovat.

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány?
Interpretace antropometrického šetření je dostačujícLzajímalo by mě,pokud dojde
k upravení hmotnosti,zdali je i nadále u klientů sledován jo-jo efekt,zdali je
prováděna intervence do rodin a jaká anamnestická data byla u jednotlivých dětí
k dispozici.

Formální

úroveň

práce (obrazová dokumentace, Qrafika, text, jazyková

úroveň):
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Formální,jazyková a stylistická úroveň odpovídá požadavkům kladeným na
bakalářskou práCi.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Vytčené

cíle práce autorkou lze považovat za splněné.
lze práci hodnotit jako velmí dobrou,je v ní patrná snaha zachytít širší
Rozptyl faktorů ,které ji podmiňují,COŽ je chvályhodné,nicméně ubírá to na hlubším
vhledu do problematiky. Postrádám výraznější akcentaci role sociálního
pedagoga,zdůraznění jeho možností věnovat se dětským klientům.
Celkově

Otázky a připomínky oponenta:
Charakterizujte klientelu sledovaného zařízení
Byly do péče přijímány i dětí s jinou poruchou příjmu potravy?
Pokud ano ,jak bylo o ně pečováno?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude
informací)

D výborně

~ velmi dobře

Podpis školitele/oponenta:

D

dobře

D

součástí zveřejněných
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Instrukce pro vyplněni:
• Prosime oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnějši komentáře k jednotlivým
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součásti posudku.
• V případě práce založené na vlastnich výsledcích hodnoťte rovněž použité metody a
zpracováni výsledků. obdobně jako u práce diplomové.
• Posudek se odevzdává (zasilá) v elektronické podobě

