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Posudek 

Práce je vcelku logicky členěna, její struktura odpovídá bakalářské práci. Abstrakt práce 
včetně klíčových slov jsou v souladu s obsahem práce. 

 

Volba tématu 

Zvolené téma hodnotím jako aktuální a autorčino zpracování hodnotím jako odpovídající 
studentce studijního programu nutriční specialista 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje vcelku správně (na stránce 18 je chyba – citace je uvedena místo čísle zcela atypicky, 
dokonce i se jménem – chyba v použití programu?). Ačkoliv v některých případech jsou 
přítomny i drobné stylistické či gramatické chyby, celkově je zpracování teoretického úvodu 
po stránce jazykové i obsahové příkladné. 

 
Praktická část 

Stanovená hypotéza i cíle práce je adekvátní. Pomocí analýzy 7 pacientů se autorka snažila 
najít odpověď jak na průběh hmotnosti u pacientek s karcinomem prsu před stanovením 
diagnózy a po jejím stanovení, tak i na dietní a pohybové zvyky nemocných včetně jejich 
nedostatků a zamyšlením se na jejich možnou úpravou. 

V závěru pacientka logicky shrnula výsledky své práce a zodpověděla položené otázky. Cíl 
práce byl tedy splněn. Ve srovnání s teoretickým úvodem, je diskuze spíše stručnější, avšak 
s logickou strukturou. 

 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 



Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010).  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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