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Posouzení stravovacím návyků nemocných po srdečně cévních příhodách je 

stěžejní pro ovlivnění kardiovaskulárního rizika nemocných v sekundární prevenci.  

Práce se tedy zabývá velmi aktuálním tématem.  

V teoretické části se práce zabývá anatomií a funkcí kardiovaskulárního 

systému a rizikovými faktory aterosklerózy.  Podrobněji nás poté práce seznámí se 

strukturou lipoproteinů a poruchami metabolismu lipidů i jejich léčbou. Správně si 

také všímá aktuálních doporučení prevence kardiovaskulárních onemocnění.  Další 

teoretická část je věnována dietoterapii včetně správné technologie přípravy 

pokrmů. Rozebírá podrobně správné složení stravy i možnosti jejího zpracování. 

V praktické části pomocí dotazníků autorka zjišťuje řadu dietních i 

pohybových zvyklostí pacientů a vytyčuje si hypotézy týkající se rozdílných 

stravovacích návyků u mužů a žen.  Autorka se dotazovala dostatečně vysokého 

počtu pacientů a návratnost dotazníků byla vysoká. Výsledky jsou přehledně 

zpracovány ve sloupcových grafem a v tabulkách.  Zpracování výsledků by se dalo 

vytknout snad to, že autorka vybrala náhodně stejný počet dotazníků z mužského 

souboru, aby byl shodný počet obou pohlaví. Srovnání je tím sice přehlednější, ale 

ztrácí se část dat. I tak se ale jasně prokázala menší informovanost mužů.

Práce je napsána srozumitelně a velmi přehledně.  Rovněž jde do dostatečné 

hloubky.  Obrazová dokumentace je také velmi hezká a názorná jak v teoretické části, 

tak ve výsledcích.  Tabulky v teoretické části mohou posloužit i prakticky při 



přípravě či posuzování pokrmů. Použitá literatura je správně použitá a rovněž 

dostatečně podrobná. Informace v textu odpovídají použité literatuře. 

Z práce vyplývá zásadní význam edukace pacientů.  Hodnotím ji velmi 

pozitivně a doporučuji ji akceptovat jako kvalitní bakalářskou práci. Její význam, je o 

to větší, že autorka pracuje denně s pacienty a může sama jejich edukaci významně 

zlepšit.

Práci bych kromě zcela ojedinělého překlepu vytknul jen jedno.  Slovo 

„klient“ se dle mého názoru hodí lépe do jiných sfér společnosti, např. do 

obchodního či bankovního styku, do sféry služeb apod.  V nemocnici bych se nebál 

použít slovo „pacient“. Vím ale, že se přístup k pacientům a jejich postavení mění a 

samozřejmě to v práci akceptuji.
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