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POSUDEK 
 
Volba tématu 
 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Rozsah teoretického úvodu dokládá pozornost, kterou autorka věnovala přípravě.  
Rozsah a hloubka dotazníkového průzkumu odpovídá časovému prostoru a kapacitě, kterou mohla 
autorka přípravě a zpracování výsledků věnovat. 
 
Aktuálnost tématu: 
Téma je aktuální a pro klinickou praxi významné.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: 
Téma je přiměřeně obtížné a vhodné ke studijnímu zaměření autorky.  
 
Teoretická část 
 
Struktura práce, logické členění (obsah): 
Struktura práce je promyšlená, členění logické.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 
Abstrakt vystihuje dostatečně zaměření diplomové práce, nástin vlastní dotazníkové studie i souhrnné 
pojednání o výsledcích. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Referencí je dostatek, jsou přiměřené. Citace jsou pečlivě zdokumentovány. 
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 
Odkazy jsou správně citovány. Úplnost nemohu bezezbytku posoudit – nemám přístup k software pro 
kontrolu originality textů. 
 
Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 
Z teoretické části je patrné, že autorka nastudovala přiměřené množství odborného textu. Ke 
kapitolám „Tuk v lidském organismu“ a „Metabolická cesta tuku“ nemám větší připomínky, z pohledu 
klinika bych uvítala podrobnější pojednání o samotných poruchách metabolismu tuků, zejména 
kapitolu o sekundárních dyslipidémiích. Vůbec zde není zmíněn diabetes mellitus 2.typu a 
mechanismus vzniku dyslipidémie u těchto pacientů, přestože se jedná o nejčastější sekundární 



dyslipidémii vůbec. Jako zdařilou, stručnou, ale výstižnou hodnotím  celou kapitolu o léčbě 
aterosklérózy, zejména pak dietní doporučení. Velmi pozitivně pak hodnotím krátkou kapitolu 
pojednávající o nutnosti přestat kouřit, resp. opět krátké, ale vystižné pojednání jeden o negativním 
vlivu na endotel, ale také změně lipidogramu, kterou u kuřáků pozorujeme. 
 
Úroveň jazykového zpracování: 
Text je rozsáhlý a je jistě výsledkem mnoha hodin práce.  
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Autorka prokázala dobrou znalost problematiky, kterou shrnula v teoretické části. 
 
Praktická část 
 
Formulace výzkumé otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Domnívám se, že cíle práce byly přiměřeně náročné. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Použité metody byly přiměřené tématu a rozsahu práce. Velmi pozitivně hodnotím individualizaci péče 
o pacienta, edukace nebyla uniformní, ale indivuálně pozměňována podle toho, kde měl pacient dle 
dotazníku největší mezery.  
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použitá metodika byla zvolena správně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: 
Původní zkoumaný soubor byl pro účely práce dostatečně velký. Je škoda, že na kontrolní odběry krve 
po 2 měsících se dostavila jen necelá polovina původně vyšetřených a edukovaných pacientů, nicméně 
připouštím, že toto není chyba autorky. 
Domnívám se, že pro hodnocení efektivity dietních opatření na lipidogram, by bylo vhodnější vybrat 
více konzistentní soubor pacientů; u pacientů, kteří doposud žádná režimová opatření nedodržovali lze 
očekávat po dietní intervenci větší dopad na lipidogram než u těch, kteří již dříve doporučenou dietu 
dodržují.  
Uváděné vstupní hodnoty lipidogramu jsou ve velmi širokém rozmezí, od hodnot, se kterými bychom 
mohli být extrémně spokojení již před zahájením sledování (TCH 3,27 mmol/l, LDL chol.1,23 mmol/l, 
TG 0,51 mmo/l) až po ty, kde je jistě důsledná dietní intervnce na místě (TCH 6,22mmol/l, LDL chol. 
4,07 mmol/l, TG 2,93 mmol/l).  
Stejně tak by bylo lepší dopředu určit, zdali se jedná o skupinu pacientů léčených současně 
farmakologicky (a pak nejlépe stejným lékem nebo alespoň stejnou lékovou skupinou) nebo pacietů 
léčených pouze režimovými opatřeními. 
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu.  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Dosažené výsledky jsou prezentovány konzistentně. Opět připomínám, že na škodu je počet kontrolně 
laboratorně vyšetřených pacientů (19 z původně 49 edukovaných), nicméně to, že více než polovina 
pacientů na kontrolní plánované odběry nepřišla, do jisté míry odráží jejich compliance.  
 
Úroveň diskuse: 
Přimeřená typu práce. 
 
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytyčené cíle. 
 
Formulace závěru: 



Závěry formulovala správně.  
 
Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 
Domnívám se, že výsledky práce přinesly autorce i čtenářům této práce několik zajímavých námětů na 
zlepšení samotné edukace pacientů.  
 
Přílohy 
 
Kvalita příloh: 
Dotazník v přiměřené kvalitě. 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materál: 
Grafická dokumentace zahrnuje několik koláčových a sloupcových grafů a tabulek v přiměřené kvalitě 
provedení.  
 
Formální zpracování práce: 
 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečnch prací 
(Opatření děkana č. 10/2000): 
Odpovídá.. 
 
Stylistická úroveň práce: 
Celkově je stylistická úrověň přiměřená. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Psaný text je velmi přehledný, stejně tak tabulky a grafy.  
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka velmi hezky zpracovala důležitou problematiku vlivu diety na parametry lipidogramu 
u pacientu s dyslipidémií. Dopad diety na lipidogram se sice nedá srovnávat s efektem 
hypolipidemické farmakoterapie, nicméně jak pacienti, tak bohužel i lékaři často zapomínají, že dietní 
a obecně režimová intervence byla měla být alfou omegou léčby všech pacientů s dyslipidémií. 

Velmi pozitivně hodnotím samotnou praktickou část práce. Otázky byly vytvořeny tak, aby 
přinesly co nejvýstižnější pohled na dietní režim těchto pacientů, nezabíhají do detailů, jsou kladeny 
jasně a stručně. Je jistě dobře, že již samotnému vyplňování dotazníku byla autorka přítomna (resp. 
pacientům byla tato možnost nabídnuta) a v případě potřeby byly poskytnuty doplňující informace, 
edukace byla individualizovaná. Domnívám se, že výsledky práce jsou zajímavým studijním 
materiálem pro budoucí práci nutriční terapeutky na počátku jejího profesního života.  

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Práci doporučuji k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupn ěm  : velmi dobře   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
• Uměla byste diabetikovi 2. typu s nadváhou  vysvětlit, proč je jeho kardiovaskulární riziko 

vysoké, přestože koncentrace jeho celkového cholesterolu je jen lehce zvýšená? 
• Uvádíte, že jen 5% dotazovaných preferuje v technologii úpravy smažení, nicméně lze 

předpokládat, že alespoň občas konzumuje smažená jídla většina pacientů. Víte, který tuk je na 
smažení nejlepší a proč? 

• Jak si vysvětlujete menší konzumaci zeleniny než ovoce? 
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