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Posudek 

 

Volba tématu 

Studentka Kateřina Balcarová si pro svoji bakalářskou práci vybrala obtížné téma z oblasti 
onkologie, týkající se poruch výživy při nádorovém onemocnění a v souvislosti s probíhající 
chemoterapií. Jedná se o oblast medicíny velice aktuální, o nemoci s vysokou prevalencí 
v naší populaci, se kterými se nutriční terapeut bude ve své praxi často setkávat. 

Jako vedoucí jsem měl možnost sledovat průběh práce od prvotního záměru přes klinickou 
studii až po písemné vyhotovení a závěrečné korektury. Mohu tedy konstatovat, že Kateřina 
Balcarová přistoupila k tématu velice zodpovědně, nastudovala si množství teorerických 
informací z oblasti onkologie, a to v rozsahu, který dalece přesahuje rámec oboru Nutriční 
terapeut. Výborně se vypořádala i s praktickou částí formou dotazníkové studie, navíc 
v obtížném období epidemiologických omezení. 

 

Teoretická část 

Studentka se velice dobře zorientovala v tuzemské, a především zahraniční literatuře. 
V seznamu literatury je tak 58 monografií a článků, ze kterých vycházela v teoretické části 
své práce. Použité zdroje jsou v textu správně citovány. 

 

Praktická část 

Praktická část práce obsahuje popis a výsledky dotazníkové studie. Studie proběhla u 
ambulantních pacientů onkologického oddělení v Nemocnici Jablonec nad Nisou. Podařilo se 
získat požadované údaje od 37 pacientů, kteří podstoupili chemoterapii pro onkologické 
onemocnění. V přípravě, provedení i vyhodnocení studie Kateřina Balcarová prokázala nejen 
dostatečnou odbornou erudici, ale také patřičné organizační schopnosti.  

Práci jsme během roku průběžně konzultovali. Jana Marková přistoupila ke svému úkolu 
svědomitě a výsledná bakalářská práce tomu dle mého názoru odpovídá. 
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Přílohy  

Přílohy jsou po stránce obsahové i formální zpracovány v odpovídající kvalitě a přispívají tak 
k lepšímu porozumění a orientaci v textu. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací  

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně 
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Prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. 

Vedoucí bakalářské práce 


