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Posudek oponenta rigorózní práce 

Předkládaná RP po formální stránce je napsaná na 72 stranách, obsahuje 30 tabulek, 8 grafů, 4 obrázky,  

53 citovaných zdrojů, monografií, odborných článků a odborných internetových zdrojů v českém i 

anglickém jazyce. Graficky a jazykově je výborně zpracovaná, Teoretická část je přehledná a korektně 

sepsaná, prezentace výsledků a jejich statistické hodnocení je odpovídající tomuto typu práce, výsledky 

jsou řádně v Diskusi komentovány a porovnány se současným poznáním. 

 

Z obsahového hlediska RP zpracovává velmi zajímavé téma hodnocení vztahu mezi REE a 

bioimpedančně měřeným fázovým úhlem, kde získané výsledky odpovídají realitě a je možné je i vhodně 

nejenom interpretovat, ale i klinicky využít k navržení složení nutrice u pacientůs CHOPN. Je velmi pečlivě 

sepsaná RP s minimem chyb. 

 

V citacích literatury se objevují drobné nedostatky (u monografií chybí čísla stran např. u citace 19.-21., u 

internetových zdrojů datum, kdy bylo z nich čerpáno). Doporučení pro případ psaní další kvalifikační 

práce: není nutné vždy začínat grafy na ose y od nuly např. na grafech 1 a 2 by byly lépe vidět rozdíly, 

kdyby osa začínala okolo 1000 kcal/den. 

 

Uvedené nedostatky nepovažuji za zásadní a nesnižují vážnou měrou hodnotu předkládané RP, která má 

své nesporné kvality, splnila svůj vytyčený cíl, předkládá zajímavé výsledky a splňuje nároky kladené na 

tento typ kvalifikační práce. Proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

Dotazy: 

1. Na str. 31 uvádíte u klidového energetického výdeje „K dosaženým hodnotám je nutno přidat 60 - 

70 %, abychom pokryli opravdové energetické potřeby člověka při běžném fyzickém pohybu“. Je to 

správně přičíst k REE ještě 60-70 % energie za běžné situace? 

 

2. Jak si vysvětlujete zjištěné statisticky významné změny z predikovaného klidového energetického 

výdeje z HB rovnice a nikoliv u měřených hodnot z kalorimetrie u jednotlivých pohlaví (grafy 1 a 2)? 
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