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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. V textu mi však chybí odkazy na uvedené tabulky. 
Kapitola Diskuze by měla předcházet kapitole Závěr. Obsahově jsou v práci navíc prohozené, přičítám 
to drobné nepozornosti autorky. 
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 
Abstrakt vystihuje dostatečně zaměření bakalářské práce a nástin vlastní dotazníkové studie, 
nezmiňuje se ale bohužel vůbec o získaných výsledcích.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Referencí je dostatek, jsou přiměřené. Pro úplnost bych doporučovala provést ještě rešerši v některé 
ze zahraničních odborných databází, které jsou studentům 1. LF volně k dispozici, např. PubMed.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 
Citace jsou dobře zdokumentovány, nicméně mi v odkazech chybí reference na konkrétní stránky. U 
monografií je také třeba uvádět kód ISBN. Úplnost nemohu bezezbytku posoudit – nemám přístup 
k software pro kontrolu originality textů. 
 
Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 



Z poměrně obsáhlé teoretické části je patrné, že autorka nastudovala mnoho odborného textu, 
nicméně ne vždy jej umí správně interpretovat. Z  některých formulací si nejsem zcela jistá, zda je 
autorka správně chápe. Příkladem budiž věta ze str. č. 1  – „Incidence dyslipidémií je velmi rozšířená 
a z hlediska vzniku a rozvoje kardiovaskulárních chorob velmi riziková.“ Lehce nepřehledná mi pak 
přijde kapitola 2.2, Diagnostika dyslipidémií. Bez předchozí zmínky v textu se zde objeví tabulka 
nizozemského skórovacího systému pro diagnostiku familiární hypercholesterolémie. Naopak velmi 
zdařilou považuji kapitolu 4.2, dietoterapii. Autorka přehledně popisuje základní pravidla diety, na 
konci kapitoly nechybí ani vzorový jídelníček. 
 
Úroveň jazykového zpracování: 
Text je rozsáhlý a je jistě výsledkem mnoha hodin práce, nicméně vykazuje stylistické nedostatky, jako 
jsou častější překlepy, nejednotnost skloňování v jednotlivých větách, apod. Do budoucna doporučuji 
se podobných nedostatků vyvarovat, zbytečně degradují jinak dobře odvedenou práci. 
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: 
Autorka prokázala dobrou znalost problematiky, kterou shrnula v teoretické části. 
 
Praktická část 
 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Zaměřila se na vliv dietních opatření na parametry lipidogramu 
u pacientů s dyslipidémií a zároveň zjišťovala stravovací návyky těchto pacientů. 
Cíle práce byly přiměřeně náročné. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Použité metody zjišťování informací byly přiměřené tématu a rozsahu práce. Z textu vyplynulo, že 
kromě dotazníku autorka využívala i interview, ale bohužel to již nezmínila v kapitole pojednávající o 
metodách sběru dat. Takto získané informace pak nejsou formálně v práci zpracovány, ačkoliv mají 
vliv na závěrečná zjištění. 
V práci byly použity základní statistické metody vyhodnocování souboru a byly přehledně vizuálně 
zpracovány. Textový popis se však místy věnuje méně důležitým hodnotám, např. rozptylu a 
směrodatné odchylce, na úkor těch, které mají přímý vliv na ověřování hypotézy. Pro případnou další 
vědeckou práci by bylo vhodné více zapojit statistické metody vyhodnocování hypotéz a obecně lépe 
pracovat se zdrojovými daty, způsobem jejich zpracování a následného vysvětlení všech postupů 
čtenáři. 
 
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použité metody byly zvoleny správně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: 
Zkoumaný soubor byl pro účely bakalářské práce dostatečně velký.  
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Všechny hypotézy, které si autorka stanovila, se potvrdily. 
U vybraného vzorku pacientů s dyslipidémií, u kterých byla dodržována dieta s omezením tuků, došlo 
po 3 měsících k mírné úpravě lipidogramu. 
Z dotazníkového průzkumu však vyplývá, že dietní doporučení většina pacientů nedodržuje, přičemž 
svou omluvu hledali ve finanční náročnosti doporučovaných potravin. Někteří pacienti argumentovali 
tím, že na doporučení již zapomněli nebo v jejich účinnost nevěří. Nicméně z jiných otázek a odpovědí 
jasně vyplývá, že dominantním problémem je motivace pacientů. Dotázaní jsou si vědomi prospěšnosti 



doporučovaných opatření, ale nejsou ochotni své stravovací zvyklosti měnit. Na nedostatek motivace 
ukazuje i fakt, že ke kontrolnímu odběru se dostavilo pouze 62% vybraných pacientů. 
Na základě výše uvedených skutečností se tedy domnívám, že edukace pacienta (lékařem, nutriční 
terapeutkou, zdravotní sestrou či kýmkoliv jiným) by měla být zaměřena nejen na vysvětlení samotného 
dietního režimu, ale také podrobnější vysvětlení případných zdravotních komplikací a rizik, 
vyplývajících z nedodržování režimu (např. vznik a následky akutní pankreatitidy u 
hypertriglyceridémie) 
 
Úroveň diskuse: 
Přiměřená typu práce. Shrnuje a vysvětluje zjištění v praktické části práce, ještě bych ale očekávala 
větší konfrontaci s informacemi, které se autorka dozvěděla v části teoretické.  
 
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytyčené cíle. 
 
Formulace závěru: 
Závěry autorka formulovala správně, klade důraz na jejich implementaci v klinické praxi a navrhuje i 
konkrétní kroky, ve kterých vidím značný potenciál pro další vědeckou činnost. 
 
Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 
Výsledky práce potvrdily autorce i čtenářům známý fakt, že dodržováním vhodné diety lze dosáhnout 
zlepšení parametrů lipidogramu. Domnívám se, že odpovědi pacientů na otázky týkající se důvodů 
nedodržování doporučených postupů přinesly 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 úroveň více méně přiměřená. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Psaný text je, až na drobné výjimky, velmi přehledný, stejně tak tabulky a grafy.  
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka velmi hezky zpracovala důležitou problematiku znalosti a dodržování dietních 
opatření u pacientů s  dyslipidémiemi.  

Dle rozsahu úvodní teoretické části je zřejmé, že autorka musela nastudovat velké množství 
teoretických informací, které ale, dle mého soudu, neumí vždy dobře interpretovat. Práce je též 
stylisticky limitovaná nezkušeností autorky, což se ale jistě zlepší s přibývající praxí.  

Velmi pozitivně hodnotím samotnou praktickou část práce. Otázky byly vytvořeny tak, aby 
přinesly co nejvýstižnější pohled na dietní režim těchto pacientů. Doplňujícími dotazy autorka 
zjišťovala, zdali byli pacienti v minulosti poučeni a jakým způsobem nabyté informace zúročují.  



Vzhledem k tomu, že se autorce potvrdila hypotéza o zlepšení parametrů lipidového 
metabolismu při dodržování doporučené diety, považuji práci za prostředek motivace pro začínající 
nutriční terapeutky. 

 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupn ěm :  velmi dobře   
 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
1. Domníváte se, že mnohdy nedostatečné dodržování režimových/dietních opatření je způsobeno 

více nedostatečnou informovaností pacientů nebo jejich neochotou?  
2. Víte, jakým způsobem ovlivňuje lipidogram kouření? 
3. Jakou fyzickou aktivitu byste pacientovi s dyslipidémií doporučila? 
 
 
 
 
 
 
Místo a datum vypracování      Podpis oponenta práce 
posudku posuzovatelem 
 


