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Posudek 

 

Diplomová práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Práce obsahuje jak abstrakt, který v kostce shrnuje problematiku celé práce, tak vhodně 
zvolená klíčová slova. 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako aktuální. Problematika měření klidového energetického výdeje je 
v poslední době často diskutována na setkání odborných společností věnujících se tématu 
obezity. Stejně tak potíže při získávání údajů o energetickém příjmu. 

Téma hodnotím jako poměrně obtížné a komplexní, originalitu vlastního tématu hodnotím 
kladně. 

 

Teoretická část 

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

V teoretické části se autorka věnuje vymezení základních pojmů jako je obezita, energetický 
příjem a výdej, dále možnostem jejich měření nebo výpočtu. Detailně popisuje, jak jednotlivé 
metody měření energetického výdeje probíhají a co je potřeba ke splnění základních 
předpokladů pro správné měření.  

Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je způsob vyjadřování 
poněkud komplikovaný. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky 
diplomové práce dostatečné. Téma je odborně poměrně náročné. 

 

Praktická část 

 

Předkládaná práce je založena na srovnání dvou metod měření klidového energetického 
výdeje u poměrně velkého souboru pacientů a srovnání s kontrolní skupinou, rovněž hodnotí 



energetický příjem na základě jídelníčků u stejného souboru a kontrolní skupiny. Použité 
metody byly vzhledem k cílům práce zvoleny velmi vhodně. 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a ukazují názorný příklad rozdílností 
v jídelníčku zkoumané a kontrolní skupiny. 

 

Formální zpracování práce 

V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní závěrečných prací splňuje předkládaná 
práce normy a předpisy kladené na závěrečnou práci.  

Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce. 

Členění práce je přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy mají uspokojivý vzhled a 
přehlednost 

Celkové hodnocení práce: 

Autorka si za téma své práce zvolila zajímavou a poměrně náročnou problematiku na 
nemalém souboru respondentů, kterou zpracovala velmi pěkně a přehledně. Kvalita práce je 
umocněna stylistickým zpracováním a správně volenou terminologií. V prací se vyskytly jen 
drobné nedostatky, což ale nemění nic na tom, že je tato diplomová práce psaná zajímavou, 
poutavou formou a obsahuje minimální množství gramatických chyb a překlepů. Diskuse je 
dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Hlavním přínosem práce je dle mého názoru rozšíření 
povědomí o rozdílnosti hodnot klidového energetického výdeje měřených různými metodami 
u obézních pacientů. 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Proč je použití rovnice podle Harrise-Benedicta ke stanovení klidového energetického 
výdeje u obézních pacientů nevhodné? 

2. Která metoda měření tělesného složení se v klinické praxi používá nejčastěji? 

3. Proč nejsou u obézních pacientů dlouhodobě vhodné velmi přísné a striktní redukční 
diety? 

 

V Praze dne 10. 1. 2020     MUDr. Pavla Žůrková 

    Oponentka diplomové práce 

       

         


