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Volba tématu  
Autorka zvolila aktuální a zajímavé téma, které je pro významné klinickou praxi. Cílem práce bylo 

srovnat výsledky výpočtu podle prediktivní rovnice Harrise-Benedicta s výsledky měření metodou 

nepřímé kalorimetrie při stanovování klidového energetického výdeje u vybrané skupiny obézních 

osob. Rozsah a hloubka rešerše odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. Podle mého 

názoru je téma přiměřeně obtížné a konvenuje studijnímu zaměření autorky.  
 

Teoretická část  
Struktura práce je promyšlená, členění logické a přehledné. Abstrakt a klíčová slova vystihují 
zaměření práce. V práci je použito celkem 42 citací. Reference obsahují klasické monografie (Svačina 
2013, Bray 2014), jsou recentní a odpovídající zvolenému tématu. Citace v textu jsou seřazeny 
obvyklým způsobem, tj. podle abecedního pořadí příjmení prvního autora a po formální stránce na 
nich neshledávám žádná pochybení. Autorka zjevně získala solidní teoretické informace pro zvolené 
téma. Myšlenky jsou v odborném textu formulovány jasně a srozumitelně. Jazyková úroveň textu je 
velmi dobrá po stránce stylistické i pravopisné.  
 

Praktická část  
Studie má jasně stanovené tři cíle, dvě pregnantně formulované hypotézy a logicky vystavěné úkoly. 

Použité metody byly přiměřené tématu a rozsahu práce. Statistická metoda Studentova párového 

t-testu byla zvolena adekvátně k posouzení rozdílů mezi výsledky získanými dvěma různými způsoby 

HB (Harris-Benedictova prediktivní rovnice) a NK (nepřímá kalorimetrie). Kapitola Výsledky má zcela 

logickou strukturu a systematicky plní dílčí cíle. Grafická dokumentace velmi výstižně ilustruje zjištěná 

fakta. Na konci kapitoly jsou podány přesné a jasné odpovědi na formulované hypotézy. 

 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi:  

Nejzávažnějším zjištěním DP pro praxi je, že výsledky HB rovnice jen ve 48 % případů nepřekročí 

odchylku od referenční metody o + 10 %, což znamená, že v 52 % případů ji překročí. Vzhledem k 

vysoké míře individuální nepřesnosti podle autorky nemá význam spoléhat se při preskripci 

redukčního energetického příjmu pro obézního jedince na odhady klidového energetického výdeje 

získané výpočtem z prediktivních rovnic. Úspěšné redukce hmotnosti i následného udržení 

hmotnostního poklesu lze dosáhnout i bez rigidních dietních předpisů, a to prostřednictvím 

individuálních nutričních konzultací a rozboru jídelního záznamu s pacientem.  
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Přílohy  

Práce obsahuje 5 příloh, které zahrnují jednak veškerá zdrojová data pro výzkum a jednak popisnou 

statistiku výsledků získaných oběma porovnávanými metodami, takže si každý čtenář DP může ověřit 

správnost výsledků.  
 

Formální zpracování práce:  

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací (Opatření 

děkana 1. LF UK č. 10/2000): Odpovídá požadovanému počtu stran. Celkově je stylistická úroveň 

velmi dobrá, k jazykové stránce rovněž nemám připomínek. Grafická dokumentace zahrnuje 9 

obrázků, 7 grafů a 19 tabulek a 5 příloh vhodně doplňujících kapitolu Výsledky a Diskuse ve vysoké 

kvalitě provedení. DP nepostrádá seznam použitých zkratek. 
 

Celkové hodnocení práce (6-10 vět)  

Autorka zaměřila svoji diplomovou práci na validitu Harris-Benedictovy prediktivní rovnice a 

porovnala výsledky této rutinně a masově používané metody s nepřímou kalorimetrií, která je 

považována za současnou referenční metodu. Na DP oceňuji zejména její velmi logickou stavbu, 

vysokou názornost, pregnantní formulace a rovněž komparaci vlastních výsledků s odbornými 

prameny současného stavu vědění v kapitole Diskuse. Také značná shoda s jinými autory co se týká 

validity HB rovnice (cca 40-60 %) je jistým nepřímým důkazem, že autorka se dobře orientuje v dané 

problematice. 
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  
 

Práci klasifikuji stupněm: výborně   
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění tohoto rozhodnutí.  

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné):  

1. Kapitola Diskuse str. 48: „Abychom mohli stanovit optimální denní příjem energie, museli bychom 

znát všechny tři složky celkového výdeje energie za den.“ Chtěl bych se zeptat, které tři složky má 

autorka na mysli. Mám za to, že existují čtyři složky: 1. bazální metabolismus, 2. termický efekt 

potravin, 3. udržování stálé tělesné teploty a 4. fyzická aktivita? 

2. Práce je tak dobře vypracovaná, že neskýtá oponentovi žádné možnosti výtek či kritických 

poznámek. Gratuluji autorce i jejímu školiteli.  

 

 
V Praze dne  25.5.2017  podpis oponenta 


