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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

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

Téma diplomové práce hodnotím jako aktuální a středně obtížné. Malnutrice se týká velkého 
počtu obyvatel, převážně hospitalizovaných pacientů.  

 

Teoretická část 

Teoretická část udává ucelený přehled základních složek potravy a jejich vztah ke vzniku 
malnutrice. V neposlední řadě jsou zde uvedeny faktory podílející se na rozvoji výživových 
poruch, prevence a výživová doporučení k jejich předcházení. 

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

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky diplomové práce 
dostatečné.  

 

Praktická část 

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

Metoda řešení předkládané práce je založena na principu kvantitativního dotazníkového 
šetření souboru 347 osob. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena 
vhodně. 

Zkoumaný soubor pro potřeby diplomové je práce dostatečný. 

Výsledky dotazníkového šetření ukázaly, že respondenti svým jednáním malnutrici vůbec 
nepředcházejí. I přes kontrolu hmotnosti docházelo ve zkoumaném souboru k nechtěným 



změnám, které ovšem nebyly konzultovány s odborníkem. Pohybovou aktivitu vykonává také 
pouze menšina respondentů. Nejzajímavějším zjištěním je skutečnost, že pouze 17 % 
respektive 18 % z dotazovaných osob považuje svůj denní příjem energie za optimální. 
V tomto případě by bylo vhodné zjistit, proč si to myslí a zda plánují na svém stravování něco 
změnit.   

 

Výsledky sběru dat jsou vyhodnoceny pomocí přehledných grafů a tabulek. Grafy i tabulky 

jsou náležitě označeny. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. 

 

Pokud by se povědomí o malnutrici v populaci rozšířilo, mohl by se změnit výživový stav 
obyvatelstva, což by mohlo vést k zabránění vzniku malnutrice, především v řadách seniorů. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací. 
Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni diplomové práce. Grafické zpracování 
výsledků je velmi přehledné. 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1. Myslíte si, že se povědomí o poruchách výživy se v posledních letech v populaci 
zlepšuje? Jakým způsobem? 

2. Dle výsledků práce většina respondentů nepředchází vzniku malnutrice. Co by mělo 
vést k tomu, aby toto téma bylo více diskutované a stalo se součástí života obyvatel? 

3. Proč si myslíte, že minimum dotazovaných považuje svůj denní energetický příjem za 
optimální? Měla jste možnost s někým jeho stav podrobněji rozebrat a vedlo to ke 
zlepšení stravování? 
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