
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: Vliv tělesného složení na hodnotu klidového energetického výdeje 

u obézních pacientů  

Autor práce: Bc. Alžběta Staňová 

Vedoucí práce: Mgr. Aneta Sadílková 

Oponent práce: MUDr. Ondřej Mikeš  

Akademický rok: 2020/2021   

  

 

Posudek 

 

Volba tématu: Téma práce hodnotím jako aktuální. V souvislosti s nárůstem počtu osob 
s obezitou roste také nutnost zkvalitňovat a individualizovat poskytovanou nutriční péči. 
Znalost minimální energetické potřeby, resp. hodnoty klidového výdeje energie obézních 
pacientů je pro nastavení vhodné dietoterapie klíčová. Přístup autorky k zadanému tématu i 
postup zvolený k řešení stanovených úkolů hodnotím velmi kladně. Abstrakt a klíčová slova 
odpovídají obsahu práce. 

Téma i cíle výzkumu, které si autorka zvolila, hodnotím jako obtížné. Autorka analyzovala 
údaje o velikosti klidového výdeje energie a tělesném složení u 85 obézních (výzkumný 
soubor) a 43 štíhlých (kontrolní soubor) osob.  

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 diplomové práce adekvátní. Autorka se zaměřuje na jednotlivé složky energetického 
výdeje a popis komponent tělesného složení. Dále se s ohledem na téma práce zaobírá 
možnostmi měření energetického výdeje a analýzy tělesného složení. Autorka čerpá z více 
než 70 monografií a odborných článků českých i zahraničních autorů. Rozsah a hloubka 
rešerše odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Použité zdroje autorka cituje 
správně. Jazyková úroveň textu je dobrá po stránce stylistické i pravopisné.  

Praktická část: Autorka formulovala hlavní cíl výzkumu, dva dílčí cíle a v zájmu jejich plnění 
si stanovila úkoly. 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 bioimpedanční elektrickou analýzou. 
Statistické metody byly vzhledem k charakteru zkoumaných dat vhodně zvoleny. 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, což hodnotím velmi kladně. Závěr je formulován 
logicky a přehledně. 

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 



Formální zpracování práce: Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům 
pro psaní závěrečných prací (Opatření děkana 1. LF UK č. 10/2010): Odpovídá 
požadovanému počtu stran. Celkově je stylistická i jazyková úroveň textu dobrá. Členění 
práce je přehledné. Práce obsahuje množství kvalitně zpracovaných tabulek a grafů, které 
text vhodně doplňují. Popisky tabulek, grafů a obrázků jsou adekvátní. 

Stylistická a gramatická úroveň je velmi dobrá a odpovídá úrovni diplomové práce.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Práce je zpracována velmi dobře a má přínos pro klinickou praxi. Do popředí zájmu se 
dostává nutnost individualizované péče o pacienty s obezitou, autorka tedy zvolila aktuální 
téma. Autorka se ve své práci zaměřila na hodnocení reálného klidového výdeje energie 
pacientů s obezitou v souvislosti s jejich tělesným složením. 

Přínosem práce je potvrzení předpokladu, že klidová spotřeba energie dosahuje u obézních 
osob vysokých hodnot (u žen z výzkumného souboru průměrně 8 475 ± 1 737 kJ/den, u 
mužů 10 585 ± 1 727 kJ/den), jelikož koresponduje s množstvím aktivní tělesné hmoty, které 
je u obézních v absolutních číslech zpravidla vyšší než u štíhlých. Prokázán byl i vliv 
nadměrné tukové tkáně na velikost klidového výdeje energie. Na základě těchto výsledků je 
třeba zdůraznit fakt, že redukční diety o energetické hodnotě 5 500 - 6 500 kJ/den jsou 
z hlediska příjmu energie a živin nedostačující, jelikož nerespektují často ani klidovou 
spotřebu energie obézního pacienta. 

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

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.  

Otázka pro autorku: Na rozdíl od výzkumného souboru žen, u výzkumného souboru mužů 
nevyšel statisticky významný rozdíl mezi metodami pro stanovení klidového výdeje energie 
(nepřímá kalorimetrie vs. prediktivní rovnice Harrise-Benedicta). V diskuzi uvádíte jako 
možnou příčinu neúplné dodržení stanovených podmínek v období 24 hodin před měřením 
nepřímou kalorimetrií na straně některých měřených mužů. Lze podle Vás uvažovat i o jiných 
příčinách? 
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