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II. Posudek oponenta 

 

     Předložená diplomová práce řešeršního charakteru shrnuje současný stav poznání v oblasti  léčby 

obezity. Cílem práce bylo poskytnout ucelený přehled o dané problematice. 

V úvodní části práce autorka shrnuje přístup k obezitě respektive k lidskému tělu v historii a v současnosti. 

Upozorňuje na vzrůstající nebezpečí související se zvyšujícím se počtem lidí s nadváhou a lidí obézních 

Dále se věnuje teoriím vysvětlujícím vznik obezity. Diplomantka se ve své práci také zabývá různými 

způsoby léčby. Zdůrazňuje význam diety, pohybové aktivity a změny životního stylu. Klade důraz na 

stanovení si reálných cílů a nutnost komplexního přístupu. 

Odkazy na literární zdroje jsou uváděny adekvátním způsobem, seznam použité literatury je připojen v 

závěru práce.  Grafická a jazyková úprava diplomové práce je na výborná.  

 

K předložené diplomové práci mám několik dotazů a poznámek: 

1. Na straně 25 ..hormon koncentrujici melanin asi mělo být "konvertující" 

2. Na straně 67 uvádíte, že anorektika jsou centrálně tlumivé látky  

3. Na straně 78 uvádíte, že jablečný ocet se osvědčil u osob trpících achlorhydrií a anorexií 

4.Připadá vám obvod pasu jako dostatečný údaj k měření rizika kardiovaskulárních a metabolických 

komplikací? (vzhledem k tomu, že nezohledňuje výšku postavy) 

5. Jakou terapii byste vzhledem k současné úrovni poznatků doporučila k léčbě nadváhy u školních dětí? 

6. Došlo k nějakým změnám na trhu s antiobezitiky v letech 2008-2010? Pokud ano, k jakým a z jakých 

důvodů? 

 

I přes drobné výhrady oceňuji hlavně čtivost DP a snahu o komplexní a hlavně kritický přístup. Čtenáři tak 

může poskytnout velmi cennou a kompaktní informaci.  

Předložená diplomová práce splnila vytyčené cíle a odpovídá nárokům, které jsou kladeny na tento typ 

odborného sdělení, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhovaná klasifikace výborně  

V Hradci Králové dne 6. května 2010 Podpis oponenta diplomové práce 



 


