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Posudek 

 
Volba tématu 
Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 
Přístup autorky k  zadanému tématu i postup zvolený k řešení práce byl adekvátní. 
Dotazníková forma hodnocení příjmu vápníku ve stravě a rizikových faktorů osteoporózy a 
zlomenin u výzkumného souboru je vhodnou formou sběru dat.  
 
Aktuálnost tématu: Zvolená problematika je aktuální. Dostatečný příjem vápníku u 
rostoucích dětí a dospívajících pro dosažení optimálního maxima kostní hmoty a v dospělosti 
pro udržování kostní hmoty je zásadním opatřením pro prevenci osteoporózy v dalších 
letech. Příjem vápníku stravou je v naší populaci často nedostatečný a vede ke zrychlenému 
úbytku kostní hmoty, zvláště ve vyšším věku. 
 
Výběr tématu a jeho obtížnost: Hodnocení příjmu vápníku ve stravě a rizikových faktorů 
osteoporózy a zlomenin u zdravotních sester formou dotazníků s následným zpracováním 
dat odpovídá náročnosti bakalářské práce. 
 
Originalita výběru tématu: Téma je vybrané výborně, jedná se o aktuální téma, které 
upozorňuje na nutnost větší edukace běžné i zdravotnické populace o dostatečném příjmu 
vápníku stravou. 
 
Teoretická část 
Struktura práce, logické členění (obsah): Teoretická část je členěna přehledně a logicky. 
Autorka ji rozdělila do několika kapitol zahrnujících základní znalosti o úloze vápníku v 
lidském organismu, metabolismu vápníku a fosforu a jeho regulaci kalcitropními hormony, o 
onemocněních spojených s poruchami metabolismu vápníku, rozebrala možné zdroje 



vápníku ve stravě a správně uvedla doporučené dávky vápníku v závislosti na věku. Text je 
čtivý, je na vysoké odborné úrovni s řadou citací převážně domácích, ale i zahraničních 
publikací.    
 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce: Abstrakt dobře vystihuje obsah práce. 
Klíčová slova zvolena správně. 
 
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji: 
Autorka zpracovala literární prameny velmi dobře, ve své práci využila aktuální zahraniční i 
domácí zdroje.  
 
Správnost a úplnost citací použitých zdrojů: Citace jsou úplné, ve sjednoceném formátu a 
v textu dobře označené.   
 
Přesnost formulování vlastních myšlenek, práce s odborným jazykem: Autorka využívá 
odborný jazyk správně, text je i přesto čtivý a vlastní myšlenky autorky jsou velmi dobře 
zpracované.   
 
Úroveň jazykového zpracování: Jazyková úroveň textu je velmi dobrá.  
 
Náročnost tématu na teoretické znalosti: Autorka prokázala rozsáhlé znalosti v problematice.  
 
Praktická část 
Formulace výzkumné otázky, cílů práce: Autorka jasně formulovala cíle práce, které byly 
přiměřeně náročné. Cíle práce jsou formulovány jasně a jednoduše.  
 
Užité metody výzkumného šetření: Předkládaná práce je založena na sběru dat pomocí 
dotazníkové akce. Dotazník je velmi dobře a logicky sestavený a jeho vyhodnocení je velmi 
dobře zpracované.  
  
Vhodnost zvolené metody řešení vzhledem k tématu práce: Použita metoda - dotazníkové 
šetření, byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 
 
Charakteristika zkoumaného souboru: Zkoumaný soubor zahrnoval dostatečný počet 
zdravotních sester  3.interní kliniky VFN. 
 
Dosažené výsledky, jejich správnost a možnost praktického využití: Práce přináší zajímavé 
výsledky o nedostatečném příjmu vápníku stravou až u 50% sledovaných zdravotních sester 
a nízké informovanosti o doporučených denních dávkách kalcia ve stravě (pouze 20% 
souboru). Autorka přehledně zpracovala rizikové faktory osteoporózy a jejich zastoupení ve 
sledovaném souboru zdravotních sester. 
Grafické zpracování výsledků je přehledné a slovní hodnocení adekvátní. Výsledky 
provedeného šetření jsou zajímavé a využitelné v klinické praxi, zdůrazňují význam větší 
edukace naší populace o dostatečném příjmu vápníku stravou. 
 



Úroveň a originalita diskuse: Diskuse je dostatečně obsáhlá. Autorka v ní správně shrnuje 
výsledky dotazníkového šetření, odpovídá na zvolené cíle práce a logicky analyzuje získaná  
data.  
 
Splnění cílů: Stanovené cíle práce byly splněny. 
 
Formulace závěru: V závěru práce jsou stručně shrnuté výsledky práce a možnosti jejího 
využití v praxi.  
 
Vlastní přínos k řešené problematice: Dotazník je vytvořen velmi dobře. Autorka je schopna 
samostatně pracovat s dostupnou literaturou a zpracovávat sesbíraná data na dobré 
odborné úrovni. 
 
Originální řešení zpracovaného tématu: Téma práce bylo zpracováno originálním způsobem 
s vlastním názory, které převyšují standard odpovídající úrovni bakalářské práce. 
 
Význam práce pro teorii / praxi, doporučení pro praxi: Z práce vyplývá nutnost důslednější 
edukace naší populace o dostatečném příjmu vápníku stravou. 
 
Přílohy  
Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány kvalitně, včetně barevných grafů a přiloženého 
dotazníku 
 
Formální zpracování práce 
Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných 
prací (Opatření děkana č. 10/2010): Předkládaná práce splňuje normy a předpisy kladené na 
závěrečnou bakalářskou práci. 
 
Stylistická úroveň práce: Stylistická úroveň práce je velmi dobrá.  
 
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Práce včetně příloh 
je zpracována přehledně. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Autorka si za téma své práce zvolila aktuální problematiku, zhodnocení příjmu vápníku ve 
stravě. Při nízkém příjmu kalcia nebo poruše vstřebávání dochází ke zvýšené sekreci 
parathormonu, zvýšení kostní remodelace, uvolnění vápníku z kosti, což vede k rozvoji 
osteoporózy se zvýšeným rizikem zlomenin. Dotazníková forma sběru dat je dobře zvolena. 
Dotazník je velmi dobře formulovaný a strukturovaný a je adekvátně sestaven k zodpovězení 
cílů práce, které si autorka zvolila. Výsledky práce jsou zpracovány velmi dobře do 
přehledných grafů a autorka vyvodila ze získaných dat patřičné závěry. Výsledky práce v sobě 
nesou potenciál dalšího využití v klinické praxi.  
Teoretická část práce je zpracována kvalitně, je logicky strukturována a zahrnuje nejen 
základní poznatky o metabolismu vápníku a fosforu, ale i přehled onemocnění spojených 
s poruchou fosfokalciového metabolismu s využitím velkého množství literárních zdrojů, 
s kterými autorka velmi dobře pracuje.  



Výsledková část je zpracována přehledně pomocí různých druhů grafů, které autorka náležitě 
komentuje. V práci se lze dobře orientovat pomocí seznamu tabulek, grafů, obrázků a 
seznamu zkratek.  
 
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Připomínky: Práce je velmi dobře zpracována. 
 
Otázky:   

1. Jakým způsobem ovlivňuje vitamin D metabolismus kalcia? Je vitamin D dostatečně 
obsažen ve stravě? 

2. Jaké potraviny, kromě mléčných výrobků, mají vysoký obsah vápníku?  
 

 
 
 
V Praze, 1.6.2016     MUDr. Dana Michalská, Ph.D. 
 
Místo a datum vypracování    Podpis oponenta práce  
posudku posuzovatelem       
 


