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Posudek
Volba tématu
Zvolený postup řešení z hlediska současných metod hodnotím jako adekvátní. Kladně
hodnotím aktivní přístup autorky k danému tématu.
Téma hodnotím jako velmi aktuální. Obezita je v dnešní době závažným problémem ve
zdravotnictví, jenž výraznou mírou komplikuje léčebný proces. Zvolené téma je pojato
komplexně. Téma z tohoto pohledu nebylo dosud dostatečně zpracované, proto hodnotím
výběr tématu velmi kladně.
Teoretická část
V teoretické části se autorka věnuje popisu jak konzervativní, tak zejména chirurgické terapii
obezity. Dále uvádí komplikace bariatrických operací ve vztahu k výživě a dosavadní
poznatky z oblasti, které se práce věnuje. Abstrakt je formulován dostatečně jasně a
srozumitelně. Použité literární prameny jsou převážně ze zahraničních zdrojů a jsou citovány
správně. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky diplomové práce

dostatečné.
Empirická část
Praktická část diplomové práce je založená na sběru a analýze dat dotazníkového šetření.
Jako metoda bylo toto šetření vybráno adekvátně k dosažení daných cílů práce. Soubor je
sice menší, ale byla vybrána velmi specifická skupina respondentů a s podmínkou 1 roku po
bariatrické operaci k zařazení do šetření vnímám jako dostatečný. Výsledky ukazují na
oblasti, na které by se mělo stran znalostí o nutrici zaměřit. Diskuse je dostatečně rozvinutá
a obsáhlá. Stanovené cíle práce byly splněny. Závěr je formulován logicky a přehledně
Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce.
Přílohy a formální zpracování práce
Práce obsahuje dvě přílohy z toho jedna je dotazník. Stylisticky a gramaticky odpovídá
úrovní diplomové práce a odpovídá požadovaným normám a předpisům.
.

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět)
Nutriční znalosti u této specifické skupiny respondentů nejsou dostatečně
prozkoumány. Autorka uvádí v závěru potřebné zaměření nutriční edukace u těchto
pacientů zejména z dlouhodobého pohledu. Zdůraznění důležitosti edukace před
bariatrickou operací stran nutrice a dalšího sledování po operaci vnímám
z praktického pohledu velmi pozitivně. K tomu by se měli vytvořit i edukační materiály
jak autorka sama uvádí.
.
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci.
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci 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. Jak by jste zlepšila v praxi orientaci pacientů v obecných zásadách stravování po
bariatrické operaci?
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