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Posudek 

Volba tématu 

Autorka zvolila velmi aktuální téma. Nízkosacharidová strava v poslední době zaujímá 
významné postavení na poli alternativních způsobů stravování. Má stále více příznivců a 
propagátorů, a to i z řad zdravotníků. Je tedy třeba věnovat jí pozornost a provádět výzkum 
v této oblasti. Abstrakt a klíčová slova vystihují zaměření práce. 

Teoretická část 

V teoretické části autorka definovala rozmezí příjmu sacharidů při nízkosacharidovém 
způsobu stravování. Představila vybrané varianty nízkosacharidové stravy a v dostatečné 
míře popsala možné přínosy, ale i rizika tohoto způsobu stravování. Kromě všeobecně 
známého využití v rámci léčby farmakorezistentní epilepsie nastínila i její potenciál při 
redukci hmotnosti a při léčbě diabetes mellitus. Provedla rešerši relevantních literárních 
pramenů. Rozsah a hloubka rešerše odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Použité zdroje autorka cituje správně. Jazyková úroveň textu je dobrá po stránce stylistické i 
pravopisné. Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné.  

Praktická část 

V praktické části práce si autorka kladla za cíl prostřednictvím dotazníkového šetření 
zmapovat zkušenosti osob s dodržováním nízkosacharidové stravy. Mimo jiné zjišťovala, 
jakou formu této stravy respondenti zvolili, z jakých důvodů ji zahájili a jaké změny v souvislosti 
s ní zaznamenali. Velikost zkoumaného vzorku byla vyhovující, autorce se podařilo shromáždit 
754 hodnotitelných dotazníků. V praktické části postrádám konkrétněji definovaný cíl výzkumu 
a především hypotézy, které si autorka nestanovila žádné. Přesto jsou výsledky výzkumu 
popsány jasně a srozumitelně. Grafická dokumentace v podobě tabulek a grafů výstižně 
ilustruje zjištěná fakta a je vždy doplněna o komentář v dostatečném rozsahu. Stanovený cíl 
práce byl splněn. Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Závěr je dobře formulován. 

 

 



Přílohy  

Práce obsahuje dvě přílohy, které jsou relevantní vzhledem k tématu práce a jsou zpracovány 
v odpovídající kvalitě.  

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana 1. LF UK č. 10/2010). Odpovídá požadovanému počtu stran. Celkově je 
stylistická i jazyková úroveň textu velmi dobrá. Grafická dokumentace zahrnuje 16 grafů, 4 
tabulky a 2 přílohy, je ve vysoké kvalitě provedení a vhodně doplňuje celý text. Rovněž je 
uveden seznam použitých zkratek.  

 

 

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 

 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce 

1. Jak autorka ve své práci sama připouští, hodnocení dotazníků distribuovaných v rámci 

jedné úzce profilované facebookové skupiny jistě způsobilo určité zkreslení výsledků. 

Pokud by autorka zaměřila i svou diplomovou práci na podobné téma, bylo by vhodné 

zahrnout do dotazníkového šetření více podobných skupin. 

2. Z celkového počtu 765 respondentů bylo pouze 59 (8 %) těch, kteří 

s nízkosacharidovou stravou zkušenost mají, ale již se tak nestravují. Podle mého 

názoru by bylo potřebné získat těchto respondentů stejně velký vzorek jako těch, kteří 

jsou aktuálně na nízkosacharidové stravě, a zjistit důvod ukončení této diety a vliv na 

následný vývoj hmotnosti. Mohlo by nám to pomoci pochopit, proč je pro většinu osob 

dlouhodobé dodržování nízkosacharidové stravy tolik problematické. Na podkladě toho 

bychom rovněž mohli s pacienty diskutovat potenciál takového způsobu stravování 

ještě před jeho případnou realizací. Jaký je názor autorky? 

3. Práce je zpracována velmi dobře, nemám dalších připomínek či otázek. 

 

 

 

 

V Praze dne 30. 5. 2019 

         

  Mgr. Aneta Sadílková 
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