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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní pro diplomovou práci. Abstrakt a 

klíčová slova správně odpovídají obsahu práce. Anglická verze abstraktu je plně 

funkční. 

 

Volba tématu:  

Autorka si zvolila pro současnou dobu velmi aktuální a zajímavé téma. Vzhledem 

k demografickému stárnutí společnosti nabývá problematika výživy seniorů na 

významnosti. Poruchy výživy  jsou ve stáří velmi časté a senioři jsou pro různé typy 

malnutrice značně rizikovou skupinou. Abychom mohli předcházet poruchám výživy 

ve stáří, je potřeba vhodnou formou  edukovat seniorskou populaci. Autorka se 

snažila ve své práci zjistit současný stav povědomí seniorské populace o zdravé 

výživě. 

 

Teoretická část: 

Teoretická část je svým rozsahem obsáhlá, logicky adekvátně členěná. Autorka 

prokázala schopnost práce s aktuální  tuzemskou i zahraniční literaturou . Teoretická 

část kvalitně shrnuje současný stav poznání. Autorka dobře člení aktuální poznatky a 

na základě použité literatury dokázala kvalitně zpracovat teoretickou část. Formulace 

autorky jsou adekvátní, po jazykové i  gramatické stránce dobře zpracované, 

vyjadřování je zcela jasné, srozumitelné a plně splňuje požadavky na diplomovou 

práci. 

 

 



Praktická část: 

Autorka ve vlastním průřezovém výzkumu použila  metodu anonymních dotazníků 

tištěných nebo uveřejněných prostřednictvím internetu. V dotazníku použila otázky 

uzavřené, polozavřené a otevřené. Velmi si cením pečlivého statistického zpracování 

získaných dat. 

Řada tabulek a grafů dodává práci na kvalitě a přehlednosti. 

Autorka si stanovila celkem tři  výzkumné otázky, na které odpověděla a naplnila cíle 

práce.  

Diskusi v této práci je možno  hodnotit jako  dobrou, autorka prokázala schopnost 

kritického myšlení a práci s daty. Rozsahem je dostačující. 

Stanovené cíle byly naplněny. 

Cílem práce bylo zmapovat současné znalosti seniorů v ČR  o zdravé výživě. 

Závěr práce je formulován přehledně a vystihuje výsledky diplomové práce. 

Téma práce bylo zpracováno způsobem  odpovídajícím úrovni diplomové práce. 

 

Literatura: 

Použitá literatura je dostatečně obsáhlá a bohatá. 

 

Přílohy 

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 

prací.   ( Opatření děkana  č.  10/2010 ) 

 

Celkové hodnocení práce 

Celkově je diplomová práce zpracována velmi dobře. Věnuje se problematice zdravé 

výživy u seniorů, což je v současné době aktuální téma. Na souboru probandů autorka 

vyhodnotila, že úroveň vědomostí o správné a zdravé výživě je slušná,  

Práce odpovídá / neodpovídá   požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě:   Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně          velmi dobře       dobře         neprospěla 

 

 

V Praze dne 19. 8. 2019                               as. MUDr. Pavla Mádlová 

                                                                          vedoucí diplomové práce   

 


