
 

Školitelský  posudek na diplomovou práci Bc. Andrey Klimentové 

Vliv dvouměsíčního redukčního pohybového programu na změnu tukové složky                       

u dospělých jedinců 

 

 

          S nárůstem hypokineze u současné populace se zvyšuje nárůst prevalence obezity. 

Většina populace proto hledá cesty ke snížení tělesné hmotnosti a vyhledává spíše dietní a 

výživové doplňky než pohybovou aktivitu. Tělesna aktivita patří mezi nejúčinnější faktory 

ovlivňující tělesné složení a udržování hmotnosti těla. Na základě těchto zjištění se 

diplomantka zaměřila na zmapování  a zhodnocení efektu dvouměsíčního redukčního 

pohybového programu na změny hodnot vybraných somatických parametrů u klientů fitcentra 

v Praze 9, kde pracuje jako ergoterapeut. 

     Problematika řešená v této diplomové práci vyžadovala od diplomantky vytvoření souboru 

probandů, kteří by se dobrovolně podrobili redukčnímu programu. Zde je na místě ocenit 

diplomatický přístup Andrey Klimentové, kterým se ji podařilo získat soubor 61 klientů 

navštěvujících fitcentrum v Praze 9 a souhlasili s absolvováním uvedených vyšetřovacích 

metod a podmínkami redukčního pohybového programu. 

 K získání vstupních a výstupních dat pro hodnocení množství tělesného tuku použila 

diplomantka neinvazivní metody funkční antropologie -měření tloušťky  10 kožních řas 

kaliperem typu Best  s využitím výpočtu procenta tělesného tuku podle Pařízkové, metodu 

bioelektrické impedance pomocí přístroje Bodystat a predikční rovnice podle Deurenberga. 

Ze základních antropometrických údajů zjišťovala tělesnou výšku a hmotnost a výpočet BMI. 

Ke stanovení typu distribuce podkožního tuku použila index centrality. 

     Získané údaje byly zpracovány statistickými metodami za pomoci Dr. A. Černíkové, Ph.D. 

z ÚAMVT   PřF.  

     Těžištěm diplomové práce je výsledková část , kde autorka analyzuje výsledky měření na 

začátku a na konci dvouměsíčního redukčního programu. Zjištěné údaje správně komparuje 

s referenčními daty a srovnává použité metody zjišťování procenta tělesného tuku. 

     Autorka v předložené práci dobře, výstižně a přehledně zpracovala teoretické poznatky 

týkající se nadváhy a obezity, možnosti léčby a použité metody pro hodnocení množství 

tělesného tuku. V praktické části prokázala, že je schopná samostatně řešit stanovené téma. 

Andrea Klimentová byla po celou dobu získávání údajů, analýzy a zpracování výsledků velmi 

samostatná a iniciativní. Snad jen v poslední fázi zpracování diplomové práce bych mohla 

konstatovat jistou neobratnost v písemné formě vyjadřování. Technické připomínky byly 

s autorkou konzultovány. 

 

     Práce splňuje všechny požadavky kladené na práci diplomovou a celkově hodnotím přístup 

k řešené problematice, dosažené výsledky a jejich zpracování velmi dobře 
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