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Posudek 

 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní. 
Dotazníková forma hodnocení stravovacích návyků u pacientů s arteriální hypertenzí je 
vhodnou formou sběru dat.  
 
Aktuálnost tématu: Zvolená problematika je aktuální, prevalence arteriální hypertenze 
v posledních letech roste a nefarmakologické léčebné postupy sehrávají významnou roli 
v komplexní léčbě hypertenze.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Hodnocení dietních návyků konkrétní populace formou 
dotazníků odpovídá náročnosti bakalářské práce. 
 
Originalita výběru tématu: Výběr tématu hodnotím dobře, stravovací návyky této skupiny 
pacientů (většinou muži s těžkou arteriální hypertenzí) mohou přinést výsledky aplikovatelné 
i v klinické praxi. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah): Teoretická část je členěna přehledně a vcelku 
logicky do několika kapitol zahrnujících základní znalosti o arteriální hypertenzi, 
onemocněních souvisejících s hypertenzí a o dietních opatřeních. Text je čtivý a doplněn 
přehlednými tabulkami, které však postrádám při definici metabolického syndromu.   
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: Abstrakt přiměřeně vystihuje obsah práce. 
Anglický překlad abstraktu není však zcela správný a vyžadoval by malou jazykovou 
korekturu. V klíčových slovech bych namísto slova léčba upřednostnila spojení 
nefarmakologická léčba a tlak krve je nadbytečný. 



 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Autorka ve své práci využívá aktuální knižní a časopiseckou literaturu včetně několika 
zahraničních článků. Formát citací je však nejednotný, i elektronické zdroje mají svého 
autora, skupinu autorů, které autorka u všech zdrojů neuvádí. Použitá literatura je zbytečně 
dělena na literární a internetové prameny.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: U některých elektronických citací chybí autor.  
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Autorka využívá 
odborný jazyk většinou správně, avšak styl autorky působí v některých pasážích až příliš 
beletristicky.  
 
Úroveň jazykového zpracování: Jazyková úroveň textu je přiměřená, i když se v něm vyskytují 
gramatické a stylistické chyby včetně vynechaných písmen.  
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti je přiměřená. 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Cíle práce jsou formulovány jasně a jednoduše.  
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru dat pomocí 
dotazníkové akce. Dotazník je dobře zpracovaný a jeho vyhodnocení standardní. 
  
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použita metoda byla vzhledem k 
cílům práce zvolena vhodně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor zahrnoval dostatečný počet 
pacientů s těžkou arteriální hypertenzí, avšak v souboru je výrazný rozdíl v zastoupení mužů 
a žen. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Práce přináší zajímavé 
výsledky týkající se stravovacích návyků pacientů s těžkou arteriální hypertenzí. Jistě se dají 
v praxi využít při edukaci pacientů o vhodné dietě. Ve výsledkové části však podle mého 
názoru chybí sledování závislosti mezi nesprávnými dietními návyky, hodnotami krevního 
tlaku a stupněm obezity, podobně jak autorka zpracovala závislost BMI a krevního tlaku 
v grafu č. 4.  
 
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse, i když spíše kratší, správně shrnuje získané výsledky a 
odpovídá na zvolené hypotézy. Chybí v ní však hlubší analýza předkládaných dat.  
 
Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 
 
Formulace závěru: V závěru práce jsou stručně shrnuté výsledky dotazníkové akce, avšak 
stylisticky je závěr v některých pasážích až příliš hovorový.  
 



Vlastní přínos k řešené problematice: Dotazník je vytvořen dobře a autorka je schopna 
zpracovat sesbírané data.  
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem 
odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: Z práce vyplývá nutnost důslednější 
edukace pacientů o zdravém stravování v rámci nefarmakologické léčby hypertenze. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány kvalitně, včetně barevných grafů a přiloženého 
dotazníku 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): Předkládaná práce splňuje normy a předpisy kladené na 
závěrečnou bakalářskou práci. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická úroveň práce je dobrá a z větší části odpovídá úrovni 
bakalářské práce. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Práce včetně příloh 
je zpracována přehledně. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila aktuální problematiku, prevalence arteriální hypertenze 
stoupá a nefarmakologická intervence hraje důležitou roli v komplexní léčbě. Dotazníková 
forma sběru dat je dobře zvolena, otázky a výchozí hypotézy jsou dobře formulovány. 
Výsledky práce jsou zpracovány přiměřeně a autorka z nich vyvodila patřičné závěry. 
Výsledky práce v sobě nesou potenciál dalšího využití v klinické praxi.  
Teoretická část práce je zpracována způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce, je 
logicky strukturována a zahrnuje nejdůležitější fakta o arteriální hypertenzi a dietních 
opatřeních u těchto pacientů. Výsledková část je zpracována hezky formou různých druhů 
grafů i s připojeným dotazníkem. V práci se lze dobře orientovat pomocí seznamu tabulek, 
grafů, obrázků a seznamu zkratek.  
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 



Připomínky: Na některých místech, zejména v diskuzi, by bylo vhodnější použít formálnější 
vyjadřování. Ve výsledkové části chybí sledování závislosti mezi nesprávnými dietními 
návyky, hodnotami krevního tlaku a stupněm obezity (viz komentář k výsledkům práce) 
 
Otázky:   

1. Zjistila autorka nějakou souvislost mezi stravovacími návyky, stupněm obezity a tíhou 
hypertenze? 

2. Které potraviny považuje autorka za nejméně vhodné u pacientů s arteriální 
hypertenzí? 

3. Byli do souboru pacientů zařazeni i pacienti s diabetes mellitus? 
 
 
 
 
V Praze, 29.5.2013     MUDr. Zuzana Šomlóová, Ph.D. 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 


