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Posudek 

 

Volba tématu 

Autorka se v práci zabývá problematikou malnutrice a nutriční péče v pobytových zařízeních 
sociálních služeb pro seniory. Téma je přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření 
autorky.  

 

Teoretická část 

Struktura práce podává ucelený přehled problematiky malnutrice a nutriční péče v geriatrii se 
zaměřením na sledování nutričního rizika a malnutrice v rámci projektu NutritionDay. Členění 
teoretické části je logické a přehledné. Abstrakt dobře vystihuje zaměření práce. Klíčová 
slova odpovídají obsahu práce. Přehled literatury byl sestaven na podkladě zpracování 
aktuálních literárních zdrojů. Studentka ve své práci zpracovala literaturu včetně cizojazyčné. 
Seznam literatury obsahuje téměř 60 pramenů. Práce se zdroji je správná a citace přesné. 
Text obsahuje jen minimum gramatických chyb a překlepů.  

 

Praktická část 

Formulace cílů práce: Autorka jasně formulovala cíle práce. Cíle práce byly přiměřeně 
náročné. 
 
Užité metody výzkumného šetření: Jako metoda šetření byl využit standardizovaný dotazník 
v rámci mezinárodní akce NutritionDay 2018, který byl vhodně doplněn individuálním 
dotazníkovým šetřením mezi ošetřovatelským personálem v jednotlivých zařízeních. 
Metodika práce je popsána reprodukovatelným způsobem. Použité postupy jsou adekvátní 
pro zvolené téma. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: Pro účely studie byli na základě a priori stanovených 
kritérií osloveni klienti ve třech pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory. Soubor 
respondentů v rámci studie je dobře charakterizovaný. Dotazníkové šetření probíhalo 



15.11.2018 a několika následujících dnech podle předem stanoveného plánu. Dále proběhl 
dotazníkový průzkum o nutriční péči mezi ošetřovatelským personálem  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Zjištěná data jsou zpracována do tabulek a grafů. Výsledky práce jsou zajímavé, jednak ve 
srovnání mezi jednotlivými zařízeními v rámci studie a dále v porovnání s referenční 
skupinou z podobných zařízení v rámci databáze Nutrition Day.  
 
 Úroveň diskuse: 
Diskuse je přehledná a věcná. Zajímavá je především konfrontace získaných výsledků 
s obdobnými zařízeními v rámci účasti na Nutrition Day a srovnání zařízení podle 
(ne)přítomnosti nutričního terapeuta.    
 
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle práce.   
 
Formulace závěru: 
Práce má formulovány jasné závěry.  

 

Přílohy  

Grafická dokumentace a přílohy: 
Diplomová práce obsahuje grafy, tabulky a přiložené dotazníky v přiměřené kvalitě. Popisy 
jsou srozumitelné bez nutnosti náhledu do hlavního textu.  
 
Formální zpracování práce: 
Práce na 91 stranách včetně příloh po formální stránce obsahuje všechny náležitosti pro 
psaní závěrečných prací. Stylistická a jazyková úroveň práce je velmi dobrá. Text je 
přehledně a logicky členěný.   
 
 
Celkové hodnocení práce 
Autorka zpracovala důležitý přehled výskytu malnutrice a nutriční péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb pro seniory. Při prezentaci výsledků byla vhodně využita 
možnost srovnání s obdobnými zařízeními v rámci Nutrition Day 2018. Práci považuji za 
velmi přínosnou zejména díky poukazu na existující velké rozdíly v kvalitě tohoto druhu péče 
mezi jednotlivými zařízeními i v závislosti na přítomnosti nutričního terapeuta.  

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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