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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená práce je zpracovaná přehledně a jasně a s minimem chyb. Pro hodnocení 
výsledků využívá detailní statistické hodnocení a využívá vhodných metod ke splnění cílů. 
Po obsahové stránce je zpracováná precizně, drobné výhrady nesnižující celkovou úroveň 
práce směřují pouze k formální stránce: 
- nekonzistentní užívání termínů (zkratek) BIA a BIS 
- chybějící odkaz v textu na obrázek 5 
- některé tabulky přesahující do následující strany (tabulky 3, 10, 12, 14 a 16) 
- výsledky někdy uváděné s nadbytečnou přesností (výška na desetinu centimetru nebo věk 
na desetinu roku) 
- korelační analýza byla vytvořena formou matrix, a proto se mnohé shodné asociace 
objevují v různých tabulkách opakovaně 
- není zcela opodstatněné zjišťovat asociaci mezi závislými veličinami (TBW z Lukaskiho 
rovnice se počítá z hmotnosti nebo reaktance, takže závislost mezi těmito veličinami logicky 
musí existovat)  
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Uvádíte, že bioimpedanční spektroskopie lze použít pro odhad komplikací těhotenství 
např. gestačního diabetu. Jaké bioimpedančně změřené parametry se v tomto případě 
využívají? 
 



2) V teoretickém úvodu uvádíte, že se hodnota reaktance během těhotenství snižuje (dle 
Lukaskiho studie). Na jiném místě zase uvádíte (dle práce Larcipreteho), že během 
těhotenství reaktance vzrůstá. Lišily se tyto studie významně i v jiných bioimpedančních 
parametrech? 
 
3) Uveďte, jaký typ korelační analýzy jste použila (v práci není uvedeno). V diskuzi uvádíte, 
že hodnoty FTI a LTI dosáhly maxima na konci 3. trimestru a byly statisticky významně 
odlišné od hodnot předchozích vyšetřených období. Na základě jakých statistických 
hodnocení se tato teze zakládá? 
 
     
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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