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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. Obezita je v dnešní době závažný 
celospolečenský problém, jež významně ovlivňuje zdraví populace. 
Autorka se věnuje oblasti, která doposud nebyla z nutričního hlediska zpracována. 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Zvolené téma je komplexní, popisuje celou problematiku 
léčby obezity, přístup pacientů a jejich nutriční znalosti po bariatrické operaci z pohledu 
nutričního terapeuta. 
Originalita výběru tématu: Originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah):  
V teoretické části se autorka shrnuje celou problematiku obezity, možnosti její léčby, jak 
konzervativní, ale hlavně chirurgické a komplikace bariatrických operací ve vztahu k výživě.  
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce:  Abstrakt je dostatečný, odpovídá obsahu 
cíli práce.  
Autorka využila četné literární zdroje, cituje nejnovější poznatky, zejména v oblasti 
bariatrické chirurgie.  
Úroveň jazykového zpracování: Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 

požadavky diplomové práce dostatečné.  

Empirická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Praktická část bakalářské práce obsahuje 
dotazníkové šetření, které se věnuje zkoumání daných cílů, věnuje se zásadám stravování 
po bariatrii a dostatečnému pochopení správných návyků pacienty. 
Užité metody výzkumného šetření: Práce je založena na sběru a analýze dat dotazníkového 
šetření. 
Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor je dostatečný, zohledňuje i 

compliance pacientů z hlediska kontrol po bariatrii. 

Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Z výsledků vyplívá, že 

celkové znalosti pacietů po bariatrii jsou lehce nadprůměrné až průměrné. 



Autorka, ale v diskuzi srovnává výsledky se studií Morrise z r. 2015, přičemž použitý 
dotazník je dle studie z r. 2016, a není tedy jasné, zda byly otázky formulovány stejně a je 
možno dosáhnout stejného bodového ohodnocení pacientů.  
Positivně hodnotím rozsah hodnocených dat, netýká se jen nutričních znalostí pacienta, ale 
srovnává i rozdíly ve výsledku vícečetné edukace. 
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  

Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno standardním 

způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. 

Vlastní přínos k řešené problematice a význam práce pro praxi:  
Pozitivně vnímám poukázání na vhodnost vytvoření dostatečných edukačních materiálů a 
důraz na nutnost opakování edukací nejen před bariatrií, ale i po ní. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: K práci je přiložen dotazník. 
 
Formální zpracování práce 
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.  
Nepřehledná je část s grafy, kdy je graf související s popiskem na až na následující straně, 
což činí čtení textu nepřehledným. 
  
Celkové hodnocení práce  
Autorka si za téma své práce zvolila velice aktuální téma. Věnuje se nejen správnosti návyků 
pacientů po bariatrii, ale hodnotí i komplikace spojené s bariatrickou operací. Positivně 
hodnotím přístup autorky k závěrečnému hodnocení, kde shrnuje nutnost nejen edukačních 
materiálů, ale i důraz na častou edukaci pacientů nejen před bariatrí, ale i po ní, vzhledem 
k tomu, že se znalosti pacientů v průběhu času snižují.  
Diplomová práce je psaná i s dostatečnými teoretickými znalostmi, srovnává vlastní výsledky 
se závěry několika studií v minulosti.  
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
 
V Brně dne 19.5.2017 
 
         MUDr. Pavla Orbanová 
         FN U sv. Anny Brno 
         II.inetrní klinika 
 


