
1 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
1. lékařská fakulta 

Ú S T A V    T E O R I E    A    P R A X E    O Š E T Ř O V  A T E L S T V Í 
140 59 Praha 4 – Krč, Vídeňská 800 

 

Posudek oponenta diplomové práce  
 

Název diplomové práce: Úskalí chirurgické léčby obezity z pohledu pacienta  

  

Název diplomové práce v anglickém jazyce:  Pitfalls of the surgical treatment of obesity 

from the patient´s point of view  

Autor práce: Bc. Renata Hakenová   

Název studijního oboru: Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči

   

Forma studia: prezenční      

Vedoucí práce: Mgr. Jana Heczková   pracoviště: Ústav teorie a praxe oš.  

Oponent práce: Mgr. Radka Stoklasová  pracoviště: Thomayerova nemocnice, ARK 

Akademický rok: 2013/2014    

 

 

 

 

 

Hodnotící kritéria závěrečných prací 

Závěrečné práce jsou hodnoceny slovně, počtem bodů a navrženým klasifikačním stupněm. Oba hodnotitelé 

(vedoucí i oponent) vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (v 

daném bodovém rozpětí a struktuře), návrh klasifikačního stupně a jeho slovní zdůvodnění. Součástí posudku 

bývají také doporučené otázky k obhajobě. 

Bodové rozpětí pro jednotlivé klasifikační stupně je pouze doporučené, hodnotitel se od něj může v 

odůvodněných případech odklonit (vysoký odborný či společenský přínos práce může převážit drobné 

nedostatky, anebo naopak zásadní pochybení v klíčovém aspektu může být natolik závažné, že práce není 

doporučena k obhajobě i přes jiné nesporné kvality).  

Klasifikace navržená v posudcích není pro zkušební komisi Státních závěrečných zkoušek závazná, ta k 

posudkům sice přihlíží, ale rozhoduje se na základě průběhu obhajoby a vlastního uvážení. I v případě jednoho 

či obou nedoporučujících posudků může student závěrečnou práci před komisí obhajovat. 
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Hodnocení jednotlivých aspektů teoretické a výzkumné práce 

 

Hodnocená položka Úroveň a charakteristika položky a odpovídající 
počet přidělených bodů 

Počet bodů 

Abstrakt 
 

Výborná úroveň  
5 

 

Odůvodnění a rešerše odborné 
literatury 
 

Dobrá úroveň  
7 

 

Použité metody a logika struktury 
práce   

 

Velmi dobrá úroveň  

 15 

 

Zpracování tématu a interpretace 
získaných poznatků 

 

Velmi dobrá úroveň  
17 

 

 

Etické aspekty práce 

 

Výborná úroveň  
 

9 

 

Odborný a společenský přínos a 
celková úroveň práce 

 

Dobrá úroveň  
7 

 
 

 

Doporučená klasifikace práce podle bodového ohodnocení 
 

Doporučený klasifikační stupeň Bodové rozpětí pro diplomové práce 

Výborně 100–86 

Velmi dobře 85–71 

Dobře 70–56 

 

 
Práci klasifikuji stupněm: dobře 
 
 
Slovní zdůvodnění navrhovaného klasifikačního stupně:  
 
Vzhledem ke stále stoupající prevalenci nadváhy a obezity v České republice považuji 
autorkou zvolené téma diplomové práce za velmi aktuální. 
 
V teoretické části práce autorka rozsáhle, v nepoměru s empirickou částí, kompletuje 
poznatky o diagnostice a léčbě obezity, podrobněji se zabývá léčbou chirurgickou. Autorka, 
dle seznamu použité literatury, vychází z přiměřeného množství odborných zdrojů. V citaci 
literatury však nacházím níže uvedené nedostatky: 
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 v seznamu použité literatury autorka uvádí celkem 30 odborných zdrojů. Zdroj č. 4, 6, 
7, 19, 22 jsem v textu nenašla. 

 celá kapitola 3 (Výživa po bariatrických operacích) str. 48 - 61 má pouze jeden zdroj 
(č. 5) 

 zdroj č. 5 je v teoretické části uveden celkem 25x, zdroj č. 12 celkem 12x 
 zdroj uvedený v přílohách č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, není v seznamu použité literatury  

 
Časté stylistické a gramatické nedostatky (chybí čárka, písmeno, slovo, nevhodná délka vět) 
do značné míry snižují celkovou úroveň práce, ovlivňují pochopení textu. Některé z nich 
uvádím v následujících bodech: 

 "Komplikace obezity vedou nejen ke zvýšené mortalitě a morbiditě obézních, ale i jen 

snižují kvalitu života obézních." (str. 19).  
 Mezi metabolické komplikace autorka řadí např. ICHS, arytmie, CMP, hypoventilaci, 

CHOPN, pokles dělohy...(str. 19). 
 "Tuky...v některých redukčních postupech jsou volné tuky vyloučeny vůbec." (str. 22). 
 "Aby byla motivace dlouhodobě nosná, měla by vycházet..." (str. 40). 

 "Bohužel jsem se v dotazníku neptala na důvody, proč jim návštěvy vadí, tak neznám 

odpověď." 

 
V textu autorka užívá zkratky, které při prvním uvedení nejsou vysvětleny. Některé z nich 
uvádím v následujících bodech: 

 LGCP (str. 35) 
 LWMH (str. 38) 
 RYGB (str. 44) 

 
Z celkového hlediska, přestože schází akcent na ošetřovatelskou péči, tato část práce přispívá 
k rozšíření odborných vědomostí o problematice léčby obezity i pro obor intenzivní péče a je 
vhodným východiskem pro část empirickou. 
 
V empirické části autorka formulovala tři cíle a devět hypotéz vycházejících z tématu práce. K 
dosažení stanovených cílů zvolila kvantitativní výzkum metodou dotazníkového šetření. 
Soubor 109 respondentů považuji za dostatečný. Výsledky výzkumu jsou prezentovány v 
grafech a tabulkách, slovní hodnocení a interpretace je dostatečná. V diskuzi autorka 
rozebírá výsledky zjištěných dat, rovněž zde formuluje svůj osobní názor. Diskuze není 
obohacena o srovnání s jinými konkrétními  odbornými zdroji. Autorka pouze na str. 80 uvádí:  

 "podle provedených studií ve světě..." 
 "z údajů dostupných v naší literatuře vyplývá..."  

Ve své diplomové práci autorka neuvádí žádná doporučení pro praxi ani náměty pro další 
výzkum. 
 
I přes zmíněné výhrady práci doporučuji k obhajobě 
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Otázky a připomínky k obhajobě práce: 
 

1. Jakým způsobem by jste doporučila "popularizovat" téma u odborné a laické 
veřejnosti? 

2. Navrhněte využití vámi získaných dat v praxi. 
3. Jak a kam by se měl ubírat další výzkum? 

 

 
 
 
Místo a datum vypracování posudku   Podpis oponenta práce 
 
V Praze 25.5. 2014      Mgr. Radka Stoklasová 
  


