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Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte:
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Práce je doporučena k obhajobě.
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Otázky k obhajobě:
Ot. 1.
„2.6.4 Sociálně ekonomické podmínky
V chudších rodinách je není výskyt obezity tak vysoký, jako v rodinách s příjmy vyššími. Je to dáno
hlavně tím, že rodiny s vyššími příjmy mají neomezený výběr potravin, které mohou konzumovat a
jednak samotným způsobem života…atd.“
Souhlasíte s tímto tvrzení Fořta (2004), že v chudších rodinách není tak vysoký výskyt obezity?
Je podle Vašeho názoru neomezený výběr potravin v rodinách s vyššími příjmy jednou z příčin
obezity?
Ot. 2.
Která z příčin obezity (zevní faktory) má podle Vás největší vliv na vznik obezity?
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