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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

Volba tématu: Téma hodnotím jako aktuální a originální. Domnívám se, že může významně 
přispět k rozvoji v oblasti individualizované nutriční péče. Přístup autorky k zadanému tématu 
i postup zvolený k řešení stanovených úkolů byl adekvátní.  

Téma i cíle výzkumu, které si autorka zvolila, hodnotím jako obtížné. Autorka s využitím 
nepřímé kalorimetrie získala údaj o hodnotě klidového výdeje energie u 50 obézních a 25 
štíhlých osob. Zároveň u každé z osob určila energetický příjem prostřednictvím analýzy 
jejich jídelních záznamů. Součástí výzkumu bylo také hodnocení tělesného složení, 
konkrétně množství svalové tkáně, prostřednictvím bioimpedanční elektrické analýzy. 

Teoretická část: Teoretická část práce je dobře strukturovaná, obsah je přehledně 
zpracován. Jednotlivé kapitoly korespondují s tématem a cílem práce a jejich rozsah je pro 
účely této práce adekvátní. Autorka se zaměřuje na energetickou bilanci organismu, popisuje 
zákonitosti energetického příjmu a energetického výdeje. Dále se s ohledem na téma práce 
zaobírá možnostmi měření energetického výdeje, mezi nimiž je zahrnuta i metoda nepřímé 
kalorimetrie. Autorka čerpá z 60 monografií a článků českých i zahraničních autorů. Použité 
zdroje autorka cituje správně. Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob 
vyjadřování autorky jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  

Praktická část: Formulace cílů a hypotéz práce jsou adekvátní. Na všechny položené 
otázky podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Metoda řešení 
výzkumné části práce je založena na hodnocení dat získaných měřením metodou nepřímé 
kalorimetrie, dále výpočtem podle prediktivní rovnice Harrise-Benedicta a analýzou jídelních 
záznamů pomocí webové aplikace www.kaloricketabulky.cz. Statistická metoda párového t-
testu byla vzhledem k charakteru zkoumaných dat zvolena adekvátně. Diskuze je 
dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Nechybí porovnání dílčích výsledků výzkumné části práce 
s jinými výzkumy podobného zaměření. Autorka se samostatně zamýšlí nad možnými faktory 
ovlivňujícími některé výsledky výzkumu (např. BMI výzkumného souboru v pásmu obezity 
pouze 2. stupně), což hodnotím velmi kladně. Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 



Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a jsou relevantní vzhledem k tématu práce. 

 

Formální zpracování práce: Členění práce je přehledné. Práce obsahuje velké množství 
kvalitně zpracovaných tabulek a grafů, které text vhodně doplňují. Popisky tabulek, grafů a 
obrázků jsou adekvátní. 

Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce. Velmi ojediněle se 
objevují překlepy či drobné pravopisné chyby. 

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce je zpracována velmi dobře a má přínos pro klinickou praxi. Do popředí zájmu se 
dostává nutnost individualizované péče o pacienta, autorka tedy zvolila velmi aktuální téma. 
Autorka se ve své práci zaměřila na hodnocení reálného klidového výdeje energie a 
reálného energetického příjmu obézních osob. 

Přínosem práce je poukázání na fakt, že klidová spotřeba energie obézních osob dosahuje 
vysokých hodnot (u žen z výzkumného souboru průměrně 8 084 kJ/den, u mužů 10 062 
kJ/den), kdy stěžejní vliv má zřejmě množství aktivní tělesné hmoty, které je u obézních osob 
v absolutních číslech zpravidla vyšší než u štíhlých. Na základě těchto výsledků lze říci, že 
v současnosti předepisované redukční diety o energetické hodnotě 5 500 - 6 500 kJ/den jsou 
z hlediska energetického příjmu i příjmu živin nedostačující, jelikož nerespektují často ani 
hodnotu klidového výdeje energie obézního pacienta. V práci bylo rovněž potvrzeno, že 
obézní osoby při vytváření záznamů stravy významně podhodnocují svůj energetický příjem. 
Autorka tuto skutečnost dává mimo jiné do možné spojitosti s pravděpodobným nedostatkem 
důvěry pacientů vůči zdravotníkům. Výsledky této práce nás mohou vést k zamyšlení, zda se 
lékařům a nutričním terapeutům daří navázat s pacientem terapeutický vztah založený na 
důvěře. Takový vztah by mohl vést k tomu, že obézní pacienti budou ke konzultacím 
s nutričním terapeutem nosit záznamy stravy vypovídající o reálném energetickém příjmu, s 
nimiž bude možné pracovat a dosáhnout dlouhodobých uspokojivých výsledků terapie. 

Doporučení práce k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

Veškeré potřebné připomínky byly autorce sděleny a autorkou zohledněny a zpracovány 
v průběhu tvorby diplomové práce. Stejně tak byly zodpovězeny veškeré otázky. 
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