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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: velmi dobrý 

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 zpracovává v teoretické části stručně, jasně a přehledně problematiku 
stanovení energetického výdeje a změny tohoto parametru v průběhu těhotenství a obsahuje 
zanedbatelné množství chyb a nepřesností (např. nekonzistetní používání termínu respirační 
kvocient a koeficient). Také diskuze a závěry jsou zpracovány velmi vydařeně. 
Metodická část je až příliš stručná. Zatímco popis stanovení energetického výdeje je 
zpracován dobře, chybí popis stanovení parametrů kompozice těla a k tomu účelu použité 
přístrojové vybavení. Chybí i vysvětlení, jaké řasy byly změřeny. V sekci použitých 
statistických metod chybí uvedení typu použitého korelačního testu nebo testování normality. 
Ve výsledkové části jsou sice detailně zpracovány a komplexně statisticky vyhodnoceny 
parametry kompozice těla, energetického metabolismu a jejich asociace, ale autorka se 
nevyvarovala řady drobných nepřesností a chyb, např.: 
- Vzhledem k nenormálnímu rozložení dat autorka správně použila (neparametrický) 
Friedmanův test pro zjištění rozdílů mezi jednotlivými vyšetřeními. Přesto výsledky 
zobrazené v grafu 2 vychází z průměrů (místo mediánů), podobně je v textu popisována 
oxidace sacharidů pomocí průměrných hodnot.  
- U většiny grafů chybí vysvětlení použitých zkratek. 
- Některé výsledky vyšetření jsou uvedeny s větší přesností než bylo možné stanovit (např. 
vyšetření antropometrickou vahou) 
- Pro snadnější orientaci čtenáře bych doporučil hlavní výsledky detailně rozebrané  
v jednotlivých tabulkách okomentovat i v doprovodném textu. V části práce hodnotící 



asociace by zvýšilo přehlednost důsledné rozlišení pozitivních a negativních asociací (velmi 
hezky popsáno v jednotlivých tabulkách a závěru).  
 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Jakým přístrojem jste stanovovala složení těla metodou bioimpedance? Na jakém principu 
pracuje použitá antropometrická váha? 
 
2) Uvádíte, že na rozdíl od Berggrenovy studie popisující negativní asociaci klidového 
energetického výdeje a množství tukové tkáně jste zjistila mezi těmito parametry asociaci 
pozitivní? V citované práci ale nebyla zjištěna asociace mezi samotným množstvím tukové 
tkáně, ale změnou množství během těhotenství. Popisovala některá jiná studie asociaci 
těchto parametrů? 
 
3) Uvádíte, že nárůst klidového energetického výdeje stanovený pomocí nepřímé 
kalorimetrie byl vyšší než u hodnot z predikčních rovnic. V grafu 2 srovnávajícím tyto 
parametry ovšem chybí označení statisticky významných rozdílů. Můžete tedy doplnit, jestli 
se naměřené hodnoty a hodnoty z predikčních rovnic významně lišily, případně v kterých 
fázích těhotenství? 
 
     
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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