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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.  
 
Aktuálnost tématu: Téma hodnotím jako aktuální. Malnutrice je v dnešní době závažný 
problémem ve zdravotnictví, jenž výraznou mírou komplikuje léčebný proces. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní a zasahuje do oboru vnitřního 
lékařství, chirurgie, dietetiky a dalších Obtížnost tématu hodnotím jako obtížné 
 
Originalita výběru tématu: Originalitu vlastního tématu hodnotím kladně 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka věnuje hlavně anatomické a fyziologické funkci trávicího traktu, 
dále se věnuje možnostem hodnocení stavu výživy, malnutrici, problematice umělé výživy a 
v neposlední řadě zmiňuje komplikace spojené s podáváním enterální výživy.  
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  Práce neobsahuje abstrakt pouze 
anotaci. Anglický překlad je absolutně nedostatečný, z textu je nadmíru jasné, že autorka 
neovládá anglický jazyk. Chybně je i přeložen anglický název práce.  
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji:  
Autorka čerpá hlavně z monografii českých autorů, ale i zahraničních autorů.  
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Autorka cituje správně  
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Formulace autorky 
jsou poněkud neohrabané a občas i nepřesné. Autorka využívá jak latinsky tak i český jazyk, 
ale prakticky některé termíny se v dnešní době běžně nepoužívají a celkově působí text 
archaicky a pseudofilozoficky.  
 

Úroveň jazykového zpracování: Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 

požadavky bakalářské práce dostatečné.  



Náročnost tématu na teoretické znalosti: Téma je odborně středně náročné. Práce zahrnuje 
orientaci v dietetiky, vnitřního lékařství a chirurgie a ošetřovatelství.  
 
 
Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Praktická část bakalářské práce obsahuje 
dotazníkové šeření stavu edukace a spokojenosti pacientů s parenterální výživou   
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru a analýze dat 
dotazníkového šetření. 
 
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použitá metoda řešení byla 
vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
 

Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor je malý a nedostatečně 

diverzifikovaný. 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: Uvedený časový harmonogram 
je pro rozsah práce optimální.  
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití:  
Dosažené výsledky ukazují dostatečnou míru edukace pacientů. Nicméně výsledky se mi 
jeví jako neobjektivní, vycházejí pouze z konstatování, že pacientům se zdála edukace 
dostačující. Pouze jeden pacient měl komplikaci spojenou parenterální výživou. Zajímavější 
by byl dotazník, který by byl schopen objektivně vyhodnotit znalosti řešení různých 
komplikací.  
 
Úroveň a originalita diskuse: Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá.  

.   

Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 

 
Formulace závěru: Závěr je formulován logicky a přehledně  
 
Vlastní přínos k řešené problematice:  
Pozitivně vnímám poukázání na nedoceňovanou problematiku malnutrice. 
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 
způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi:  
Hlavním přínosem práce vidím v nutnosti posílení všeobecného povědomí nutnosti nutriční 
podpory u pacientů, kteří tuto péči potřebují. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: K práci je přiložen dotazník. 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): V souladu s pokyny 1. LF UK v Praze pro psaní 
diplomových pracby práce měla obsahovat abstrakt. V ostatních parametrech předkládaná 
práce normy a předpisy kladené na závěrečnou bakalářskou práci splňuje. 



 
Stylistická úroveň práce: Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské práce.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, a to včetně připojených příloh. Grafy mají uspokojivý design.  
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila velice zajímavou a aktuální problematiku. Velice oceňuji 
část práce, která se věnuje parenterální nutrici a komplikacím, práce obsahuje velké 
množství praktický rad. Kvalitu práce nicméně snižuje neodborný styl a nesprávně volena 
terminologie. Anglický překlad anotace je nedostačující a zarážející je i chyba v překladu 
názvu bakalářské práce. Praktická část nepřináší žádné zásadní informace a zkoumaný 
soubor pacientů je malý a příliš homogenní. I přes tyto nedostatky je bakalářská práce psaná 
zajímavou a poutavou formou a obsahuje minimální množství gramatických chyb a překlepů.   
 
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): 

 
1.  Jaká populace je nejvíce ohrožena malnutricii? 
2.  Jaké komplikace jsou spojeny s neléčenou malnutricii? 
3.  Jaký je rozdíl mezi stresovým a prostým hladověním. 
 
V Praze dne 13.7.  2016 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 
 


