
UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00 

 

Posudek oponenta bakalářské práce oboru Nutriční terapeut  

 

Název bakalářské práce: Povědomí pacientů kardiologických ambulancí o zdravém stravování 

Autor práce: Anna Rejtarová 

Vedoucí práce: MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. 

Oponent práce: MUDr. Zuzana Mandátová 

Akademický rok: 2016/2017 

 

Posudek 

Autorka si ve své bakalářské práci vytkla za cíl zjistit všeobecné povědomí nemocných 
s kardiovaskulárními chorobami o principech zdravého stravování. S tímto záměrem pomocí 
dotazníkové metody oslovila skupinu probandů a získané informace přehledně zpracovala. V 
diskuzi analyzuje jednotlivé výsledky dotazníkového šetření a nabízí možná vysvětlení. 
Praktickým výstupem celé práce je jednoduchý leták shrnující hlavní fakta týkající se 
výživových doporučení. 

Struktura práce odpovídá požadavkům zpracování bakalářské práce. V teoretické části uvádí 
přehledně definice jednotlivých kardiovaskulárních onemocnění a předkládá souhrn 
rizikových faktorů aterosklerózy, která je hlavní příčinou vzniku chorob srdce a cév. Kapitolu 
týkající se samotných dietních doporučení a výčtu mikro a makronutrientů bylo 
pravděpodobně nejnáročnější zpracovat. Obsahuje historický přehled a nadprůměrné 
množství odkazů na použitou literaturu a to především zahraniční. Autorce se podařilo 
zpracovat ji způsobem srozumitelným a přitom zachovat odbornou úroveň textu. 

V empirické části jsou správně formulované cíle a definované způsoby získání dat. 
Dotazníkem byla oslovena skupina motivovaných starších nemocných. Z odpovědí na 
celkem 24 otázek vyplývá poměrně dobré povědomí o principech zdravého stravování. Dva 
z položených dotazů se nemocným jevily jako složitější. Jeden dotaz se týkal škodlivosti / 
prospěšností HDL a LDL cholesterolu a zde se domnívám, že většina nemocných ví, že typů 
cholesterolů je více, jeden „hodný“ a potom ten druhý. Je však možné, že odborné termíny 
nejsou v laické veřejnosti tolik známy. Druhý dotaz se týkal pohybové aktivit (viz otázka). 

Výsledky práce jistě nelze extrapolovat na celou populaci, nicméně zvolené téma je 
komplexně uchopeno a nabízí řadu témat k zamyšlení a diskuzi. 

Abstrakt a klíčová slova dostatečně vystihují obsah práce. 
 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práci. 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 

 



Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

V otázce číslo čtrnáct se ptáte na doporučený počet kroků. Nebylo by možná lépe formulovat 
tuto otázku v kilometrech nebo v čase než počtem kroků? Tato veličina se může zdát 
poněkud teoretická a hůře představitelná. 
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