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Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Abstrakt a klíčová slova odpovídají
obsahu práce.
Volba tématu Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.
Téma hodnotím jako aktuální, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně.
Teoretická část Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité
zdroje autorka cituje správně. Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých
pasážích je způsob vyjadřování poněkud komplikovaný. Jazyková výbava a způsob
vyjadřování autora jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.
Praktická část Formulace cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává
autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny.
Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Závěr je formulován logicky a přehledně.
Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské
práce.
Přílohy Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě.
Formální zpracování práce Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a
předpisům pro psaní diplomových prací (Opatření děkana č. 10/2010).

Závěr:
Teoretická část je zpracována na velmi vysoké úrovni, nejen po odborné, ale i grafické
stránce. Jsou použity aktuální poznatky, literatura, což je jistě i dáno profesní autorky.
Praktická část je také velmi kvalitně zpracována a doporučuji ji rozšířit či prohloubit i
jako diplomovou práci.
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.
Otázky oponenta:
Práci jste zpracovávala na souboru pacientů odděleních ARO. Lehce nechápu poděkování
doc. Těšínskému, ale můj dotaz zní: Na kterých pracovištích v ČR vidíte největší riziko
vzniku malnutrice, resp. nedostatečné krytí energetických potřeb pacientů?
Budete pokračovat ve studiu v NMgr. programu?
Práci klasifikuji stupněm
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