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Téma práce si autor/ka si zvolil sám/a. 

Práce s literaturou autora/ky byla  výborná. 

Jazyková vybavenost autora/ky byla  průměrná. 

Invence autora/ky byla  výborná. 

Iniciativa autora/ky byla  výborná. 

Autor/ka pracovala samostatně, velmi zodpovědně.  

Problémy, pokud se vyskytly, řešil/a s pomocí vedoucího.  

Metodická zdatnost a zručnost autora/ky  byla výborná. 

Interpretace výsledků byla samostatná, s malými korekcemi.  
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Působení autora/ky na katedře bylo přínosné. 
 
 
Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
   Práce autorky se věnovala důležitému tématu - významu nutrice u onkologických pacientů. 
Význam dostatečné nutrice u onkologicky léčených pacientů je sice obecně uznávan, ale prací, 
které by její úlohu exkatně prokázaly není mnoho a nutrice u onkologických pacientů byla dosud 
vnímána spíše jako záležitost okrajová. O to přínosnější se jeví práce, které poskytují důkazní 
materiál tak důležitý pro klinickou praxi. 
 
   Předností autorky byla její samostatnost. Autorka sama zvolila téma, jehož zpracování se 
samostatně věnovala. Nastudovala teoretická východiska práce, provedla potřebný sběr dat a 
výsledky zpracování těchto dat byla schopna samostatně interpretovat. V případě, že se 
v průběhu práce vyskytly problémy nebo nejasnosti, autorka je neprodleně konzultovala se 
svým školitelem a další postup pak na základě těchto konzultací upravovala. Rovněž 
zpracování textu práce bylo samostatné, úpravy textu, které byly prováděny spolu se školitelem 
byly spíše formálního rázu. 
 



   Práce je přehledná, po formální stránce bez patrných nedostatků. Citace jsou interpretovány 
zcela srozumitelně a shrnutí odkazů odpovídá obecným požadavkům na publikační činnost. 
Obrazová výbava je kvalitní.  
 
   Předkládaná práce poskytuje průkaz o přímém vztahu mezi kvalitou nutrice (hodnocenou 
hladinami nutričních parametrů v séru) a celkovým přežíváním pacientů s karcinomy ORL 
oblasi, kteří byli léčeni kurativní radiochemoterapií. I když je práce zatížena neúplností 
hodnocených dat (které autorka práce nemohla ovlivnit), poskytuje významný podklad pro 
případné prospektivní zhodnocení intenzity podpůrné nutrice u pacientů podstupujících 
intenzifikovanou onkologickou léčbu. 
 
   Předkládaná práce svědčí o vysokém zájmu o problematiku výživy u onkologických pacientů a 
rovněž o publikačních schopnostech autorky. 
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