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Posudek 

 

Práce má 103 stran textu,  je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Abstrakt a klíčová 

slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Autorka si zvolila za téma bakalářské práce zjišťování poruch výživy u Huntingtonovy nemoci. 

Huntingtonova nemoc je geneticky podmíněné neurodegenerativní onemocnění vyznačující 

se nejen poruchami hybnosti, kognitivních funkcí a chování, ale také malnutricí. Systematické 

práce o poruchách výživy u této nemoci neexistují. Realizovat výzkum na toto téma není 

jednoduché, protože kombinované poruchy pacientů často systematickou spolupráci 

komplikují nebo dokonce neumožňují. Obecně je poruchám výživy u neurologických pacientů 

věnováno málo pozornosti.  

 

Teoretická část 

V teoretické části jsou stručně a přehledně charakterizovány patofyziologie a klinický průběh 

nemoci. Dále jsou rozpracovány klinické a paraklinické metody, které může využít nutriční 

terapeut k výkonu své praxe. Následující kapitoly jsou věnované moderní klasifikaci poruch 

výživy podle doporučení ESPEN a skríninku malnutrice podle pracovní skupiny GLIM. 

Poslední část je věnována dosavadním poznatkům o poruchách metabolismu a výživy u 

Huntingtonovy nemoci. 

 

Praktická část 

Praktické části je věnováno 48 stran kde jsou jasně formulovány hypotézy a cíle prospektivní 

observační práce. Autorka kombinovala anamnestické informace získané ze zdravotnické 

dokumentace, od pacientů i jejich pečovatelů, a to i formou vlastního online dotazníkového 



šetření. K získání objektivních dat samostatně prováděla klinická antropometrická i laboratorní 

vyšetření. Velmi detailně a přehledně jsou zpracovány výsledky nemocných osob a porovnány 

s hodnotami naměřenými v kontrolním souboru. Kombinací různých vyšetřovacích postupů 

identifikovala několik typů poruchy výživy u více než poloviny subjektů ve svém souboru. 

Diskuse je bohatá s logicky strukturovaná. Na všechny položené otázky podává autorka 

v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 

Autorka v celé práci dobře využívá možnosti českého jazyka. Práce v pevné vazbě obsahuje 

celkem 36 tabulek, 6 obrázků, 15 grafů, 10 dalších příloh vždy v kvalitním provedení. Seznam 

relevantní domácí i zahraniční literatury činí 71 citací.  

Téma práce bylo pro bakalářskou práci zpracováno nadstandardním způsobem. Výsledky 

práce přinášejí cenné informace pro longitudinální sledování rizika malnutrice a identifikace 

různých poruch výživy u osob s Huntingtonovou nemocí. 

 

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 požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Doporučuji práci k obhajobě. 
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