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Stručné slovní vyjádření k hodnocení závěrečné práce:
Práce Následky nadváhy a obezity u dětí je členěna do kapitol, které se vztahují k tématu. Jejich
rozdělení je adekvátní a nepostrádám nic významného.
V seznamu zkratek chybí u některých originální znění zkratky a následně překlad, když se přímo
nepoužívá původní znění.
Kladně hodnotím úvodní slovo ke kapitolám.
V práci se vyskytují typografické, stylistické a gramatické chyby.
Autorka dobře pracuje s adekvátním množstvím dat pro daný typ práce.
Metodika výzkumu je dostatečně popsána.
Praktická část je dobře pojata, nicméně skýtá velké množství proměnných, které jsou těžce
uchopitelné. Kauzalita obezity a reakce okolí je nadmíru složitá a opravdu se děti stydí za svůj
zevnějšek především ze strachu reakce okolí nebo je to otázce celkové jinakosti? Mohli bychom
stejnou formou nemůžeme vybudovat i posměšky vůči blondýnkám, rusovlasým lidem, příliš
hubeným lidem nebo lidem s jinou barvou pleti. Je otázka obezity opravdu o tom, že je to špatné nebo
o tom, že je určitý módní trend? Sama autorka uvádí historický vývoj nadváhy a obezity a pohledu
společnosti. Není to však jen o historickém vývoji, i dnes máme velké kulturní rozdíly v oblasti
vnímání této problematiky.
Práci shledávám jako velice důležitou svým zaměřením a na úroveň závěrečné práce dobře
zpracovanou a pojímající základní oblasti tohoto tématu. Z důvodu občasných chyb a nedostatku
navrhuji známku výborně minus.
Doplňující otázky pro obhajobu závěrečné práce:
1. Domníváte se, že by měli učitelé více pracovat s rodiči obézních dětí? A jak byste
případné konzultace navrhovala?
2. V jaké fázi vnímání pojmu kalokagathia se domníváte, že se dnešní společnost nachází?
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