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Posudek
Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Volba tématu
Přístup autora k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.
Téma diplomové práce hodnotím jako aktuální, středně obtížné a poměrně originální.
Pacienti s neurologickým onemocněním mimo jiné často trpí dysfagií a téma adekvátní
výživy je v nynější době diskutované a aktuální.
Teoretická část
Teoretická část zmiňuje základní složky výživy, vybraná neurologická onemocnění a výživu
pacientů s neurologickým onemocněním.
Autor čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autor cituje
správně.
Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky diplomové práce
dostatečné.
Praktická část
Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autor
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny.
Metoda řešení předkládané práce je založena na principu longitudinálního šetření souboru
55 hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocnění, které autor sledoval po dobu 8
týdnů. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně.
Zkoumaný soubor pro potřeby diplomové je práce dostatečný.

Většina sledovaných pacientů měla na počátku hodnoty BMI nad normou, při podávání
jednotné enterální výživy došlo k poklesu hodnoty BMI k optimu. Hodnoty celkové bílkoviny a
albuminu v séru se zvýšily.
Výsledky 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.
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. U skupiny pacientů s nemocí Critical-Illness-Polyneuropathy se více než u skupiny
pacientů s CMP po 8 týdnech zvýšila sérová koncentrace albuminu. Dokážete
zdůvodnit proč?
2. Liší se podávaná výživa při zlepšení klinického stavu pacienta?
3. Myslíte si, že je na klinice dáván dostatečný význam výživě?
V Havlíčkově Brodě dne 21.08.2020
MUDr. Daniel Jambor
Vedoucí diplomové práce

