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Formální stránka práce: 

  Práce obsahuje titulní stranu, prohlášení, anotaci, úplný obsah a projekt diplomové práce. Rozsah 

práce odpovídá dolní hranici požadované normy. 

  Především v teoretické části práce je řada překlepů, drobných chyb a nesprávných výrazů 

("koronální choroby, psychologická onemocnění"). V empirické části jsou drobné chyby v označení 

kapitol. 

 

Cíl práce: 

  Cíl a výzkumné otázky jsou v práci jasně definovány. 

 

Popis použité metodiky: 

  Diplomantka zvolila pro výzkum kvalitativní metody - hloubkový polostrukturovaný rozhovor 

s využitím otevřených otázek. Respondenty vybírala metodou teoretického výběru. Rozhovory 

uskutečnila se sedmi klientkami poradny Diet Plan, které dosáhly úspěchu v redukci hmotnosti.    

Diplomantka dostatečně popisuje metody a realizaci výzkumu. V práci neuvádí, z jakého počtu 

klientů respondenty vybírala. Neuvádí ani možná zkreslení. Příloha diplomové práce přepis 

rozhovorů neobsahuje. 

 

Závěry práce: 

  V závěru diplomantka dobře shrnuje první cíl své práce – důvody preference výživové poradny 

před zdravotnickým zařízením a zkušenosti ze zdravotnického zařízení. 

  Následná doporučení se týkají organizace péče o jedince s nadváhou a obezitou v České republice 

a odpovídají tak na druhý cíl diplomové práce – předložit ucelený pohled na možnosti řešení 

problému obezity v ČR. Je však otázkou, zda je skutečně možné na základě identifikace problémů 

sedmi úspěšných klientek výživové poradny, dospět k doporučením s obecnou platností. 

Závěry a doporučení, ale odpovídají cílům práce popsaným v úvodu. 



Práce s literaturou: 

  Diplomantka zvládá práci s literaturou a ostatními zdroji. 

 

Celkové zhodnocení diplomové práce: 

  Diplomová práce "Postoje k řešení problematiky nadváhy a obezity" má dobrou vizuální úpravu, 

je přehledná a jasně strukturovaná. Formálním nedostatkem jsou drobné chyby. 

  Teoretická část, věnovaná obezitě, obsahuje stručný přehled problematiky, ve kterém nechybí 

zásadní informace. Dle mého názoru, mohla být kapitola pojednávající o definicích a diagnostice 

obezity více rozvedena. Například pro posuzování závažnosti rizik i pro volbu komplexní 

individuální léčebné strategie je důležité dělení tukové tkáně na podkožní a viscerální či určení typu 

postavy vzhledem k ukládání tuku. V praxi se také používá více přesnějších metod pro stanovení 

diagnózy, než je BMI. Naopak, v kapitolách o zdravotních komplikacích a vlivu redukce na 

zdravotní stav diplomantka uvádí bohatý přehled alarmujících statistických údajů. Hezky je 

v práci popsána také problematika kampaní na podporu zdravého životního stylu i neuspokojivá 

situace v oblasti nutriční péče o obézní. 

  Empirická část diplomové práce je čtivá a vede k zajímavým zjištěním. Velmi oceňuji poznatek, že 

obezita a hlavně nadváha nejsou respondentkami považovány za problém. "Do chvíle, než nastalo 

jisté prozření, měly růžové brýle a nehodnotily svůj stav objektivně". 

  Problematicky na mne působí popis výsledků, které se týkají zdravotnických zařízení. Ta 

vycházejí z rozhovorů jako negativní element v systému péče o obézní. Respondentky se shodují na 

zkušenostech se "sprostými lékaři, zastaralými radami a s nepříjemným prostředím". V úvodu ani 

v závěru práce však není přesně uvedeno, o které lékaře jde. V kapitole 6.4.1.diplomantka píše 

o prakticích a specialistech a zmiňuje zařízení Metabolic Balance – jde tedy i o obezitology? Pojem 

zdravotnické zařízení je široký a lze si pod ním představit i soukromá obezitologická centra 

s jistě příjemným prostředím či OB kliniku, která je špičkovým, světově uznávaným pracovištěm. 

Ačkoliv znám řadu obézních s podobnými negativními zkušenostmi v komunikací s lékaři, nelze 

očekávat, že by praktičtí lékaři mohli věnovat obézním odbornou péči jako obezitologové. Ke 

srovnávání bych tedy doporučovala spíše nutriční poradny a zdravotnická zařízení, která se léčbě 

obezity věnují. 

  S většinou doporučení, která jsou v závěru diplomové práce uvedena, mohu vzhledem k vlastním 

zkušenostem v oboru, plně souhlasit. Jistě by bylo prospěšné přistoupit ke koncepčním změnám 

v síti pracovišť pro léčbu obezity nebo nadváhy i ve vzdělávání. Také vidím jako důležité, upravit 

legislativu týkající se nutriční péče a podporovat spolupráci lékařů s nutričními terapeuty. Otázkou 

však je, zda by tato péče (při vysokém procentu neúspěšnosti terapie v dlouhodobém horizontu) 

měla být hrazena ze zdravotního pojištění a zda by nebyla vhodná spíše forma bonifikace klientů 



za úspěšné dasažení vytčeného cíle. 

  Jako slabinu práce hodnotím fakt, že doporučení jsou formulována velmi obecně a pouze na 

základě sedmi rozhovorů s úspěšnými klientkami jedné poradny. Pro předložení uceleného pohledu 

na možnosti řešení obezity v ČR bych očekávala např. ověření závěrů v následném kvantitativním 

výzkumu. 

  Na diplomové práci Bc.Paterové je patrný její zájem o danou problematiku a snaha pomoci 

ve vymezení kompetencí nutričních terapeutů. 

 

Doporučení: 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Klasifikuji ji VELMI DOBŘE. 

 

 

Otázky pro diplomanta: 

 

1. Jaké studie či statistické údaje o úspěšnosti terapie nadváhy a obezity znáte? Na které 

indikátory hodnocení kvality péče se zaměřujete ve své praxi? 

2. Jaká doporučení navrhujete managementu Vašeho pracoviště na základě provedeného 

výzkumu? 

3. Jak byste uspořádala kvantitativní výzkum za účelem získání reprezentativních dat 

pro návrh změn v koncepci péče o obézní v ČR?   
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