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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE 
VEDOUCÍ PRÁCE 

 

Název      Vliv výživy na léčbu látkových závislostí a prevenci relapsu 

Autor Pavlína Zdeňková Kroužková 

Vedoucí práce Jaroslav Vacek  

Oponent práce Kateřina Svěcená 

 
 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky Body 

Abstrakt Kvalitně zpracovaný stručný strukturovaný souhrn obsahující všechny klíčové informace. 5 / max. 5 

Odůvodnění a rešerše odborné literatury Práce je logicky zdůvodněna, toto zdůvodnění je bohatě podpořeno literaturou. Autorka cituje 

řádně, argumentuje vhodně. 
18 / max. 20 

Použité metody a logika struktury práce  Jedná se o teoretickou práci, ale formulovaný cíl a výzkumné otázky odpovídají zvolenému 

designu teoreticko-kritické analýzy. Postup autorky je logický, popis metod dostatečný. Ačkoliv se 

nabízí využití např. PRISMA schématu, není to nutné, protože nejde o systematické review. 

17 / max. 20 

Zpracování tématu a interpretace získaných 
poznatků 

Autorka akcentuje pohled nutričního terapeuta a aplikuje ho na problémy a možnosti 

adiktologických pacientů. Vychází z velkého množství aktuálních publikací, s literaturou zachází 

bezchybně, až na výjimky prezentuje relevantní informace, činí tak vyváženě.  

Kapitoly jsou dobře strukturované, text je hezky provázán, citace jsou přiměřené a bezchybné. 

Souhrny odpovědí na výzkumné otázky jsou na první pohled nelogicky rozházené ve vybraných 

kapitolách, nicméně jejich umístění vychází z posloupnosti prezentovaných témat. Použitá 

struktura je jednotná ve všech odpovídajících podkapitolách, což usnadňuje orientaci. 

Na obrázky 1 a 5 není nikde v textu odkazováno, zdají se být mnohem detailnější než popis 

v souvisejícím odstavci, kterému mají sloužit pravděpodobně jako ilustrace. Zde bych autorce 

doporučil, buď aby vytvořila vlastní jednodušší schémata a ty řádně vysvětlila, nebo aby text 

doplnila o úplné vysvětlení prezentovaných obrázků, nebo aby alespoň v textu poukázala na svůj 

záměr a odkázala na původní zdroj informací pro vyjasnění. 

25 / max. 30 



 

2 

 

Sem tam se objeví překlep, pravopisná chyba nebo nešťastný překlad, viz např. větu na str. 36: 

„…cílem je snížit pocit bažení po závislých látkách…“. Některé kapitoly první úrovně nezačínají na 

nové straně.  

Etické aspekty práce Bez problémů. 10 / max. 10 

Odborný a společenský přínos a celková úroveň 
práce. 

Práce je originální, výsledky mají praktický dosah. Z formálního hlediska bez závažných chyb, 

dobře uspořádaná, úplná. 
13 / max. 15 

 

 
Celkové hodnocení úrovně práce 

 
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující 
hodnocení, poznámky) 

Autorka akcentuje pohled nutričního terapeuta a aplikuje ho na problémy a možnosti 

adiktologických pacientů, což činí velmi erudovaně. Předložená závěrečná práce zpracovává 

relativně mnoho témat, ale protože jsou prezentované vyváženě a v přiměřené hloubce, čtivou a 

zároveň akademicky čistou formou, není to zbytečné a úmorné čtení. Praktický výstup bude mít sám 

o sobě velmi omezený dopad, takže se nabízí otázky vstupu nutričních terapeutů do adiktologické 

praxe. O tento rozměr bych doporučil rozšířit diskuzi pro případnou publikaci výsledků práce 

v odborném periodiku. 

Doplňující otázky k obhajobě 1. V jaké adiktologické službě byste s nutriční terapií začala? A v jaké formě? Svou odpověď 

zdůvodněte.  

2. - 

Body celkem 88 / max. 100 bodů 

Navrhované hodnocení práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně 

Datum  11. 6. 2021 

Jméno a příjmení, podpis Jaroslav Vacek  

 

 


