UNIVERZITA KARLOVA
1. lékařská fakulta
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00
Posudek vedoucího diplomové práce oboru Nutriční specialista
Název diplomové práce:
Bc. Denisa Machovcová: Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době
Vedoucí práce: doc. MUDr. Pavel Kohut, PhD
Oponent práce:
Akademický rok: 2019/2020

Posudek
Autorka práce si vybrala téma: Život celiaka a jeho rodiny v dnešní době, v práci se zaměřuje
na finanční nároky a sociální omezení pacientů, kteří musí z důvodu své diagnózy dodržovat
bezlepkovou dietu, a na dopady v rodině celiaka.
Diplomová práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Volba tématu
Těma práce je aktuální a potřebné. Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený
k řešení byl adekvátní.
Téma hodnotím jako náročné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně.
Teoretická část
Autorka čerpá z monografii a článků především českých autorů, méně zahraničních autorů.
Použité zdroje autorka cituje správně, v seznamu literatury má autorka rezervy
- např. Linkos: Česká onkologická společnost České lékařské společnosti J.E. Purkyně
[online]. ČOS ČLS JEP, 2019 [cit. 2019-12-21]. Dostupné z: https://www.linkos.cz/pacient-arodina/onkologicke-diagnozy/nadory-travici-trubice-jicen-zaludek-tenke-strevo-tluste-strevokonecnik-rit-c15/o-nadorech-tlusteho-streva-a-konecniku/
LS Zetis [online]. Praha: LS Zetis, 2020 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: http://www.ls-zetis.cz/
Formulace autorky jsou v některých pasážích nepřesné, například v kapitole metabolismus
tuků jsou i formální chyby – metabolismus MK s dlouhými řetězci. Styl jazyka je velmi

komplikovaný, někdy na úkor srozumitelnosti. Přesto lze hodnotit, že jsou jazyková výbava a
způsob vyjadřování pro požadavky diplomové práce dostatečné.
Praktická část
V praktické části autorka adekvátně formuluje hypotézy a cíle práce. Formou výzkumu byly
odpovědi na dotazníkovou akci, která byla realizována s pacientskými sdruženími celiaků, se
kterými bylo konzultováno i znění otázek. Nakonec bylo využito dotazníku již dříve užitého,
který obsahoval 67 otázek, otevřených i zavřených, který umožňuje srovnání s dřívějšími
odpověďmi. Výzkumn probíhal anonymně a elektronicky na webových stránkách
pacientských sdružení. Soubor je rozsáhlý, 296 respondentů,
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, práce je velmi užitečná především získáním dat o
finanční náročnosti bezlepkové diety, zásahu do života pacientů s celiakií i jejich rodiny.

Přílohy
Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě.
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