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Posudek vedoucí práce 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Téma exkluzivní enterální výživy v léčbě Crohnovy choroby u dětí je v práci nutričního 
terapeuta zajímavou a málo obvyklou oblastí péče. Autorka si tedy vybrala tématiku pro 
nutričního terapeuta relativně obtížně zpracovatelnou, vzhledem k malému počtu pracovišť, a 
ztíženému přístupu k potřebným informacím po uvedení GDPR do praxe. S ohledem na tyto 
skutečnosti bylo zpracování tohoto tématu obtížnější než u jiných témat. 

Téma proto hodnotím pro profesi nutričního terapeuta jako aktuální a spíše obtížné. 

 

Teoretická část 

Autorka ji člení do dvou logických částí – v první popisující Crohnovu chorobu obecně a 
v dětském věku, a ve druhé enterální výživu včetně specifických forem pro léčbu 
nespecifických střevních zánětů. Větší důraz autorka klade na obtíže spojené s rizikem 
nutričních deficitů, zejména při postižení střeva.  

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně.  

Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro 
požadavky bakalářské práce dostatečné.  
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Praktická část 

V praktické části autorka využívá kazuistiky dětských pacientů s Crohnovou chorobou, 
léčených exkluzivní enterální výživou.  Po krátkém seznámení s jednotlivými kazuistikami 
autorka porovnává získané výsledky, včetně grafického hodnocení s využitím růstových 
grafů. Stanovené cíle práce byly splněny. 

 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a komentuje získané poznatky ve vztahu k literárním 
údajům.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské 
práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány kvalitně a přehledně, s důrazem na grafické zpracování. 

 

Formální zpracování práce 

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

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

 

V Praze dne: 3.5.2019 

 

         

                                                                       Vedoucí bakalářské práce   

 

                                                                  PhDr. T. Starnovská    
   


