Posudek školitele na diplomovou práci Bc. Jany Siegelové
Vztah úspěšnosti redukční terapie obézních dětí k jejich osobní a rodinné anamnéze
Aktuální problematika nárůstu prevalence dětské obezity a dlouhodobá spolupráce s Dětskou
obezitologickou léčebnou dr. Filipa v Poděbradech vedla k záměru vyhodnotit vztah
úspěšnosti redukční léčby obézních dětí v závislosti na údajích jejich osobní a také rodinné
anamnézy, které odráží vzájemnou asociaci genetických a environmentálních faktorů.
V současné době je již dobře dokumentován vztah mezi rodinnou zátěží i např. porodními
parametry, pohybovou aktivitou, stravovacími návyky atd. jedince a závažností jeho obezity.
Víme tedy, jaké rodinné i individuální faktory formují závažnost a formu obezity. I ve
světovém měřítku však zcela chybí pohled opačný, a to, zda tyto faktory hrají úlohu i
v úspěšnosti řízeného procesu redukce jeho tělesné hmotnosti a např. ve změnách regionální
distribuce tukové tkáně a poměru frakcí tělesného složení. Z těchto úvah vycházejí i cíle DP analýza vztahu závažnosti obezity sledovaného souboru obézních dětí na vybraných údajích z
jejich osobní a rodinné anamnézy a následně rozbor závislosti úspěšnosti redukční léčby na těchto
údajích. Bylo formulováno 5 hypotéz, které vycházely z aktuálně známých vztahů stupně
závažnosti obezity a anamnestických údajů.

Diplomantka se účastnila vlastního vyšetření dětí v léčebně v rozmezí mezi listopadem 2009
až únorem 2010, kdy byl sběr dat pro současný grantový projekt (MŠMT ČR č. 0021620843)
ukončen. Pro zpracování DP bylo použito i dat z předchozích projektů, podmínkou byla shoda
v terapeutickém procesu a technice sběru dat. Konečný soubor tak zahrnoval 614 dětí (398
dívek a 216 chlapců) ve věku od 6 do 18 let. Antropometrické vyšetření bylo prováděno na
začátku a na konci léčebného pobytu, odebrání anamnestických údajů vždy na začátku léčby
formou dotazníku pro rodiče. Antropometrické měření zahrnovalo komplexní obezitologický
program, včetně stanovení indexových hodnot, projektivních měr a markerů tělesného složení
pomocí programu Antropo (verze 2000.2). Výstupem pro statistickou analýzu pak byla již
standardizovaná data ve formě SD- skóre. Dotazníkové anamnestické údaje byly jasně
kategorizovány. Statistická analýza dat byla provedena odpovídajícími sofistikovanými
metodami za odborného vedení fundovaným statistikem.
Výsledky mimo jiné jasně ukazují, že na somatický profil obézního dítěte, zejména na
rozvoj obezity a její závažnost má limitující vliv rodinné prostředí, tedy parametry rodinné

anamnézy. Navíc se prokázal dominantní vliv anamnestických údajů matky. V úspěchu
redukční léčby hrají naopak důležitou úlohu prvky osobní anamnézy jedince. Tyto i další
prezentované výsledky diplomové práce mohou výrazně pomoci pochopit význam
anamnestických markerů v praktickém postupu obezitologické terapie a uplatňovat je i např.
v predikčních a prognostických postupech.
Diplomová práce má 130 stran, z toho 27 stran tištěných příloh a 35 stran příloh na
CD. V seznamu literatury je správnou a jednotnou formou citováno 94 literárních zdrojů a 3
internetové odkazy. Členění práce odpovídá doporučovanému schématu.
Zapojení diplomantky do projektu bylo velmi spontánní a iniciativní, již brzy po
zácviku zvládla základní vyšetřovací techniky a mohla se aktivně účastnit sběru dat. Všechna
data ukládala do vytvořené strukturované databáze. V krátké době, s odbornými konzultacemi
statistika, úspěšně zvládla složitý postup aplikace statistických metod na oba typy dat
(antropometrická a anamnestická) a byla schopná analyzovat vzájemné vztahy. Zpracování
DP je pečlivé i po formální stránce. Některé formulace autorky sice působí trochu těžkopádně
a „neučesaně“, což je dáno pouze nedostatkem zkušeností a odbornost textu to neovlivňuje.
Z pozice vedoucího DP konstatuji, že diplomantka zadání úkolu splnila. Práce odpovídá
požadavkům na diplomové práce v odborném studiu oboru antropologie a genetika
člověka a doporučuji ji k obhajobě. Navrhuji klasifikaci výborně.

V Praze, dne 7. 9. 2011

doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

