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Slovní hodnocení práce 

    Úvodem bych chtěl ocenit volbu tématu, které je v psychiatrické péči velmi aktuální 

a zaslouží si velkou pozornost. Péče o výživu pacientů s duševním onemocněním byla 

dlouho opomíjenou oblastí a v posledních letech nabývá na významu. Také zacílení 

tématu na pacienty se schizofrenií a demencí považuji za správné, protože se jedná o 

skupiny nejvíce ohrožené poruchami výživy.  

    V teoretické části autorka prokazuje dobrý přehled o dané problematice, cituje 

rozmanité zdroje a předkládá ucelený a komplexní pohled na danou problematiku. 

Informace jsou podány srozumitelnou a přehlednou formou, s vhodným využitím 

grafů a tabulek. Vedle základního popisu jednotlivých poruch výživy a vybraných 

psychiatrických diagnóz, autorka poukazuje i na souvislosti mezi duševním 

onemocněním a poruchami výživy. Vyjmenovává faktory ovlivňující stav výživy u 

pacientů se schizofrenií a demencí a vhodným způsobem odhaluje jejich vzájemnou 

provázanost. Teoretickou část považuji za velmi zdařilou, dobře odborně zpracovanou, 

opřenou o dostupné výzkumy a relevantní zdroje. 

    V praktické části autorka popisuje provedený výzkum, předkládá zjištěná data a 

analyzuje své závěry. Zvolenou metodiku a přístup ke sběru dat hodnotím jako 

odpovídající. Získaná zjištění jsou velmi zajímavá a mohou se stát podkladem pro 

další podobně orientované výzkumy. Text, ve kterém autorka shrnuje své závěry, je 

velmi hutný a místy hůře srozumitelný. Zjištěné informace jsou velmi koncentrované a 

textu by prospělo větší členění a vyzdvihnutí hlavních závěrů. Provedený výzkum má 

také svá slabá místa např. hodnocení parametrů ve vztahu k aktuálně užívané 

medikaci. Stav výživy totiž může být ovlivněn i léky užívanými v minulosti. Rovněž 

použití vzorku respondentů pouze z jedné nemocnice může být zkreslující. Stav výživy 

pacientů může být ovlivněn úrovní nutriční péče v daném zařízení. Tyto i jiné 

metodologické nedostatky si však autorka plně uvědomuje a upozorňuje na ně 

v závěrečné části práce. Své výsledky pak interpretuje s ohledem na tyto skutečnosti, 

což považuji za vhodné. 



    V závěru své práce se autorka snaží hledat doporučení pro praxi a nabízet řešení ke 

zlepšení stavu výživy pacientů s duševním onemocněním. Role nutričního terapeuta je 

v těchto aktivitách nezastupitelná. 

    Celkově hodnotím diplomovou práci jako velmi zdařilou, na vysoké odborné 

úrovni, zabývající se velmi aktuální problematikou. Autorka dané téma zpracovala 

velmi zodpovědně a její zjištění mohou být inspirací pro podobně orientované 

výzkumné práce. Po formální stránce odpovídá práce stanoveným standardům, použitá 

literatura je správně citována. Práce je čtivá, bez překlepů a gramatických chyb. Jak 

uvádím výše, doporučil bych pouze větší členění závěrů a zvýraznění podstatných 

zjištění na úkor těch méně zajímavých. 

 

Výsledná známka: výborně 

 

Doplňující otázky k práci (nepovinné): 

1) Jakou roli může hrát nutriční terapeut při ovlivňování negativních zjištění 

uvedených ve Vaší práci (snižování nadváhy, aj.)? 
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