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Posudek
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. Práce je logicky členěna a její struktura je
adekvátní. Text doprovází 34 tabulek, 8 obrázků nebo schémat a více než 50 relevantních
citací.
Volba tématu
Autorka zvolila téma, které je z hlediska výživy a nutriční péče minimálně zpracované,
obzvlášť v České republice. Výběr tématu hodnotím jako velmi aktuální. Přístup autorky
k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.
Teoretická část
Teoretická část je členěna přehledně a logicky. Kladně hodnotím používání nové klasifikace
poruch výživy podle Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu. Velmi pěkně je
propracována teoretická stať o směrech a rychlostech metabolismu, které se mohou
navzájem kombinovat. Autorka čerpá z monografií a článků českých a zahraničních autorů.
Oceňuji velmi kvalitní shrnutí publikovaných teorií o Huntingtonově nemoci. Jazyková výbava
a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.
Praktická část
V praktické části jsou jasně definovány její cíle. Komplexně vyšetřila 10 pacientů v různých
stádiích Huntingtonovy nemoci a porovnala s 10 věkově a pohlavně vázanými zdravými
kontrolami. Na její práci oceňuji, jak názorně demonstruje citlivost různých klinických i
laboratorních vyšetření v prevenci a diagnostice poruchy výživy v individuálních případech.
Poruchy výživy tak identifikovala u 4 z 10 pacientů. Ve výsledcích jsou separátně pacienti
posáni v 10 kazuistikách, které jsou velmi přehledně členěny a jejich součástí je praktické
doporučení nutriční intervence. V diskusi obratně, a přitom střízlivě interpretuje výsledky

klinických vyšetření (skrínkový dotazník MUST, kritéria GLIM, dynamometrie, nepřímé
kalorimetrie, bioimpedanční analýzy). Na všechny položené otázky podává autorka v závěru
odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Autorka splnila vytyčené cíle. Závěry jsou jasně
zformulovány. Autorka předloženou prací jasně prokázala, že má ve svém oboru velmi dobré
praktické zkušenosti a současně i výzkumný potenciál.

Otázky k obhajobě práce:
Jaká jsou specifika nutriční péče u pacientů s Huntingtonovou nemocí?
Existují důkazy o tom, že výživa má pozitivní účinky na průběh Huntingtonovy nemoci?
Vaše práce byla poměrně časově náročná a výsledky máte pěkně zpracované. Uvažuje
publikaci svých výsledků odborném časopise?
Plánujete pokračovat ve svém výzkumu?

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.
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