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Posudek 

Diplomová práce Bc. Michaely Ožanové je zpracována na odpovídající úrovni. Téma je 
zvolené dobře, problematika aktuální, zajímavá a v klinické praxi významná. Text je 
kultivovaný, čitelný, logicky tříděný, v pořádku i po formální stránce. Stylistická úroveň a 
gramatická úroveň je odpovídající. 

Úvod je zpracován přehledně, tvrzení jsou adekvátně a správně ocitována, převažují 
tuzemské zdroje, ale i zahraniční jsou citovány v míře dostatečné a relevantní. 

Metodická část je přehledná, srozumitelná, bez větších chyb a nedostatků. 

Závěr a diskuze není zcela vyčerpávající, ale v dostatečné míře shrnuje celou problematiku a 
logicky formuluje dosažené cíle.  Závěry pro praxi jsou jistě diskutovatelné a mohou být 
podnětem pro další výzkum a užitečné pro doporučení a případné změny postupů v klinické 
praxi.  Tedy praktický dopad práce může být prospěšný a pozitivní. 

Hlavní přínos práce je dle mého v poskytnutí zpětné vazby a prostoru pro diskuzi o významu, 
limitech, rizicích a dopadech vyhledávání nutričně rizikových pacientů v onkologickém 
prostředí, specifické situaci a možné skryté malnutrici u pacientek s ovariálním karcinomem, 
zavádění nutriční podpory a pojmenování i drobných detailů, které na kvalitu a efektivitu 
těchto postupů mají zásadní vliv.  Práce dobře poukazuje i rozdíly mezi košatým teoretickým 
základem a v praxi prováděnými postupy, které musí být dostatečně rychlé a jednoduché a 
nutně významně omezené, aby byly proveditelné.   

Tato problematika je poměrně složitá a proměnné činitele jsou četné.  Nabízí se tedy hlavní 
doporučení pro udržení kvality a efektivity těchto postupů - pravidelné zpětnovazebné 
hodnocení (audit). 

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 
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         Vedoucí diplomové práce 
        


