
1

 

/4 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 

U Nemocnice 1, Praha 2, 128 00 

 
Posudek oponenta bakalářské práce oboru Nutriční terapeut 

 
Název bakalářské práce:   
Efekt bariatrických výkonů na pokles hmotnosti a nutnost substituce vitamínů 
Autor práce:  Nikola Gojdičová  
Vedoucí práce: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. 
Oponent práce: MUDr. Roman Piecha 
Akademický rok:  2013/2014 
 
 
 

POSUDEK 
 
Volba tématu 
 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Autorka zvolila poměrně rozsáhlý teoretický úvod, který dokládá pozornost, na kterou si dana
 problematika zasluhuje. Způsob zpracování podle mého názoru odpovídá časovému prostoru
 a kapacitě, kterou mohla autorka přípravě a zpracování výsledků věnovat. 
 
Aktuálnost tématu: 
Téma je aktuální a pro klinickou praxi velice významné.  
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: 
Výběr tématu považuji za velice vhodný, dle mého názoru je téma přiměřeně obtížné ke studij
nímu zaměření autorky.  
 
Teoretická část 
 
Struktura práce, logické členění (obsah): 
Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. V teoretické části se autorka kom
plexně zabývá obezitou, zváštní část je vyčleněna bariatrickým výkonům 
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: 
Abstrakt vystihuje zaměření, metodu a výsledky práce. Český verze je psána logicky a přehled
ně, anglická část začně pokulhává  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Referencí je dostatek, jsou recentní a přiměřené. Citace jsou pečlivě zdokumentovány. 
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 
Odkazy jsou spávně citovány. 
 
Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem: 
Práce je napsána logicky a celkem jasně. Jako nedostatek považuji zařazení parathormonu m
ezi mikronutrienty a nepřesnosti v klasifikaci obezity. 
 
Úroveň jazykového zpracování: 
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Text je relativně rozsáhly a v české části obsahuje minimum překlepů a gramatických chyb, c
ož se nedá říci o anglicky psaném textu. 
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti:  
Teorickou část považuji za středně náročnou 
 
Praktická část 
 
Formulace výzkumé otázky, cílů práce: 
Autorka jasně formulovala cíle práce. Autorka sledovala vývoj hmotnosti, kompenzaci diabet
u a deficity mikronutrientů u pacientů po bariatrických výkonech. 
 
Užité metody výzkumného šetření: 
Použité metody byly přiměřené tématu a rozsahu práce. Generalizaci výsledků samozřejmě li
mituje počet pacientů. Jako nevhodné považuji zařazení parathormonu mezi mikronutrienty a 
nezařazení hladin kalcia mezi sledované parametry.  
 
Vhodnost metody řešení vzhledem k tématu práce:  
Použitá metodika byla zvolena správně 
 
Charakteristika zkoumaného souboru:  
Zkoumaný soubor byl přiměřeně rozsáhlý, skupiny byly vhodně zvolené a bylo možné je vzáje
mně porovnat. 
 
Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 
Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: 
Dosažené výsledky působí konzistentně s obrazem jakým vídáváme v obezitologické ambulanc
i. Jako základní kritérium indikace bariatrického výkonu považuji compliance pacienta ohled
ně léčby a dispenzarizace. Klinicky se potýkáme s poruchami vstřebávání mikronutrientů a nu
tnost jejich suplementace. Pacienti po bariatrických výkonech jsou také ohrožení deficitem m
akronutrientů, hlavně proteinovou malnutricii.  
 
Úroveň diskuse: 
Přimeřená typu práce. 
 
Splnění cílů: 
Autorka splnila vytčené cíle. 
 
Formulace závěru: 
Závěry formulovala jasně.  
 
Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 
Výběr tématu se mi zdá velice aktuální. Výsledky bariatrických operací se shodují s praxi. Ne
dílnou součástí bariatrické léčby jsou pravidelné kontroly a konzultace obezitologa, nutričníh
o terapeuta a psychologa. Nutností je také pravidelné sledování stavu výživy, obzvláště mikro
nutrientů 
 
Přílohy 
 
Kvalita příloh: 
Práce neobsahuje přílohy 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materál: 
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Grafická dokumentace zahrnuje schemata, grafy a tabuleky v  přiměřené kvalitě provedení. N
ěkteré grafy obsahuji neznámé zkratky a překlepy. Celkem hodnotím grafickou stránku práce 
 kladně 
 
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 velmi dobrá. 
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
Tabulky i grafy jsou přehledné.  
 
Celkové hodnocení práce (6-10 vět) 

Autorka poměrně rozsáhle zpracovala důležitou problematiku léčby obézních pacient
ů. Práce je psána logicky a konzistentně. Teoretická část obsahuje obecný úvod do problemat
iky obezity. Věnuje je historii, prevalanci, etiopatogenezi a léčbě obezity. V praktické část aut
orka sledovalala úspěšnost léčby, míru kompenzace diabetu a stavem mikronutrientů. Výsledk
y jsou zpracovány přehledně v tabulkách. Výsledky jasně dokazují přínos bariatrie v léčbě ob
ezity, která musí být vždy komplexní a vyžaduje značné úsilí na straně pacientů i lékařského p
ersonálu. Z výsledků práce jasně vyplývá nutnost sledování stavu výživy a suplementace mikr
onutrientů. Součástí praktické části je i kazuistika. Celkově práci hodnotím kladně 
 
Práce odpovídá  požadavkům kladeným na bakalářskou práci: 
Ano 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě 
 
Práci klasifikuji stupn ěm  výborně  
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto r
ozhodnutí.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné): 
1) Jakým způsobem dochází ke zlepšení kompenzace diabetu 2. typu po bariatrických výkone
ch? 
2) Jaký je vztah mezi kalciem, vitaminem D a parathormonem.  
3) Jaké jsou kontraindikace bariatrického výkonu. 
4) Je nějaký vztah mezi obezitou a hladinou vitaminu D. 
 
 
 
Místo a datum vypracování      Podpis oponenta práce 
posudku posuzovatelem 


