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Předložená diplomová práce Lenky Polanské je jednou z dalších studií zaméÍených na

aktuální problematiku dětské obezity. V práci autorka nezachovává tradiční členění do

kapitol, a|e využivá členění poněkud nezvyklé, které bohuŽel poněkud znesnadňuje orientaci

v textu. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, obecné a praktické, kdy podkapitoly jsou

číslovány pouze v první (obecné) části. V praktické části číslování podkapitol naprosto chybí.

Pokud autorka použila toto netradiční řešení, bylo by vhodné dodrŽet stejnou formu v celé

práci.

V úvodu autorka stručně seznamuje se sledovanou problematikou a cituje zde některé

ýztnmné literrírní prameny. Nrísledujících šest kapitol obecné části práce je věnováno

relativně podrobné a peělivě zptacované literrírní rešerši. K této části bych měl několik

připomínek. Na straně 22 autorka uvádí velikost adipocýu 55 mm (patrně se jedná o překlep).

Zane příliš vhodné považuji anglické popisky u obrázků číslo 3 a 5, u nic|tžv obou případech

chybí citace literrírního zdroje. V celé práci se rovněž objevuje nepříliš přehledné znač,ení

tabulek a grafir, vytlživající kombinaci čísel a písmen. Vhodnější je používat průběŽné

číslování v celé práci. V grafech 1lI a 2lI na straně 20 se vyskyuje název v citovaném roce

neexistujícího státního útvaru.

Na straně 52 autorka uvádí šest cílů své diplomové práce zrnčených A-F.

V nasledující části je publikován přehled pouŽitého materiálu pro jednotlivé cíle. U cílů B a E
ovšem chybí kvantifikace materiálu. Chybí zde rcvněž údaje o věkoých charakteristikách

sledovaných sotrborů jedinců. V kapitole věnované metodice je uveden přehled použité

metodiky. U tabulky 3A4F na straně 67 je uvedena hůře srozumite|ná citace. Tato tabulka.

přestoŽeje psána česky, obsahuje anglické řadové číslovky.



Kapitola věnovaná výsledkům obsahuje tabelární a grafickou formou prezentované

qýsledky, které jsou následně dostatečně diskutovany. Jen na okraj dodávárr1 Že legendy

k někteým tabulkám nejsou kompletní.

Závět práce je stručný a ýstiŽný. Za ýhodu rovněŽ povaŽuji anglické summary.

V seznamu literatury nerizce|a dodržena jednotrrá forma citací.

PředloŽenrí diplomová práce Lenky Polanské, i přes qýše uvedené nedostatky,

jednoznačně splňuje požadavky kladené na práci tohoto stupně a doporučuji ji proto k přijetí.
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