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Posudek
Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.
Volba tématu
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní. Téma hodnotím
jako aktuální. U pacientů s Huntingtonovou chorobou (HN) je riziko sarkopenie vysoké a může
výrazně ovlivňovat jejich funkční stav.
Téma hodnotím jako obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím velmi kladně.
Teoretická část
Teoretická část se zabývá epidemiologií, patofyziologií i léčbou chronicko-progresivního
onemocnění, které se nazývá Huntingtonova choroba. Dále jsou popsány nutričně podmíněné
patologické stavy, které úzce souvisí s příjmem nutričně hodnotné stravy a celkovým stavem
organismu. Podrobněji se autorka věnuje diagnostice, rozdělení a léčbě sarkopenie.
Teoretická část je vyvážená. Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních
autorů. Použité zdroje autorka cituje správně, formulace jsou adekvátní. Jazyková výbava a
způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky bakalářské práce velmi dobré.
Praktická část
Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka
v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny.
Metoda řešení předkládané práce je založena na kombinaci analýzy dat získaných z řady
testů, včetně antropometrického vyšetření pacientů. Použitá metoda řešení byla vzhledem k
cílům práce zvolena vhodně.

Zkoumaný soubor pro potřeby bakalářské práce je dostatečný.
Dosažené výsledky potvrdily hypotézy, že u pacientů s HN je častější manifestace sarkopenie
v porovnání s kontrolní skupinou a existuje pozitivní vztah mezi závažností sarkopenie u HN a
klinickým stavem.
Diskuse je rozvinutá, obsáhlá, syntéza získaných poznatků ve vztahu k literárním údajům je
dostatečná.
Závěr je formulován logicky a přehledně. Autorka usuzuje, že je pro pacienty s HN potřeba
vytvoření vlastních diagnostických kritérií pro podchycení sarkopenie a její rizika.
Téma práce bylo zpracováno nadstandardním způsobem.

Přílohy
Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě.
Formální zpracování práce
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských prací
(Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské
práce.
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.
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