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POSUDEK 

 

Volba a aktuálnost tématu 
 

Autorka se v práci zabývá tématem nutriční terapie dialyzovaných pacientů. Cílem 

práce bylo vyhodnotit změnu složení jídelníčku u dialyzovaných pacientů po 

pravidelných nutričních edukacích. Kromě úpravy stravovacích zvyklostí byly 

sledovány i další antropometrické i laboratorní parametry související s výživovým 

stavem dialyzovaných pacientů. Téma práce hodnotím jako velmi aktuální, vzhledem 

k narůstající prevalenci chronických onemocnění ledvin v populaci. Téma je 

přiměřeně obtížné a odpovídá studijnímu zaměření autorky.  

 

 

 

Teoretická část 
 

Struktura práce je logická a přehledná, abstrakt i klíčová slova vystihují zaměření práce., 

pramenů a informačních zdrojů je dostatek, text práce je po odborné stránce na velmi dobré 

úrovni, autorka používá přesně definované pojmy. 

 

 

Přesnost formování myšlenek, práce s odborným textem: 

Teoretická část je uceleným přehledem o  chronických nefrologických onemocněních. Věnuje 

se léčbě a dietoterapii v různých stádiích CKD.. Teoretická část je logicky řazena, obsahuje 

všechny základní informace týkající se tématu, používá dostatek odborných výrazů. 

Stylistická úroveň textu je celkově velmi dobrá. Rozsah této části práce je adekvátní 

diplomové práci. 

 

 

Praktická část 

 

Cíl práce byl definován formou ověření hypotéz. Hypotézy jsou vhodně navrženy a 

definovány. Jako respondenty si v rámci výzkumu autorka zvolila pacienty navštěvující 

dialyzační středisko. V rámci svého budoucího profesního zaměření zde prokázala schopnost 

pracovat s pacienty, edukovat je a získávat od nich potřebné informace pro svou práci. Počet 

respondentů byl malý, vzhledem k epidemiologické situaci. Vzhledem k výběru respondentů 
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a k realizace práce přímo v DS, považuji i tento malý počet respondentů jako dostatečný 

v rámci diplomové práce.  

 

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka postupovala po celou dobu přípravy a zpracování práce samostatně, k její 

práci nemám žádné výhrady. Prokázala schopnost vyhledávat si potřebné informace, 

samostatně se zamýšlet nad problematikou a pracovat s literárními zdroji. V praktické 

části se iniciativně zapojila do sběru dat, následně všechny výsledky přehledně 

zpracovala. Oceňuji zde vlastní iniciativu autorky sbírat data k práci přímo v DS a 

vyzkoušet si práci s dyalizovanými pacienty. Oceňuji u ní celkově zájem o 

problematiku CKD. Jedná se o závažné onemocnění, kde je a zejména bude práce 

nutričních terapeutů velmi důležitá.  

 

 

 

 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci: 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře   dobře neprospěl/a 

 

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 

 

Připomínky a dotazy byly řešeny průběžně v době zpracovávání výsledků a přípravy 

diplomové práce. 
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