
 

1 

 

UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

3. interní klinika 1. LF UK a VFN 
U Nemocnice1, Praha 2, 128 00 

 

Posudek oponenta diplomové práce oboru Nutriční specialista 

 

Název diplomové práce: Fyziologická výživa adolescentů a jejich informovanost o zásadách      

                                          zdravého stravování 

Autor práce: Anežka Fialová 

Vedoucí práce: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D. 

Oponent práce: MUDr. Adela Krausová 

Akademický rok: 2019/2020   

  

 

Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, jen číslování stránek neodpovídá číslům 
v obsahu. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

V textu se objevují drobné pravopisní i stylistické chyby, časté typografické chyby. V anglické verzi 
abstraktu by bylo vhodné provést několik menších úprav.  

V určitých úsecích chybí jednotnost při členění odstavců (odsazování prvního řádku odstavce, nebo 
použití mezer mezi odstavci). 

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

Téma hodnotím jako jednoduché, ale přesto velmi aktuální, originalitu vlastního tématu hodnotím 
kladně. 

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka cituje 
správně.  

Formulace jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je způsob vyjadřování poněkud 
komplikovaný. Definice glykemického indexu není optimální. Objevuje se vágnost ve vyjadřování 
příkladů, např. u potravin s nejvyšším glykemickým indexem, některých vitaminů.  

Oceňuji zahrnutí psychosociální problematiky u adolescentů k osvojení správných stravovacích 
návyků a zejména poukázání na fakt, že edukaci o nich je potřeba při současných trendech 
společnosti zahajovat v stále dřívějším věku. 

Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  
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Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Na všechny položené otázky podává autorka 
v závěru odpověď.  

Kladně hodnotím fakt, že k výsledkům jednotlivých otázek z dotazníku přikládá autorka krátkou 
rozmluvu o tom, proč si myslí, že výsledky takto dopadly. U otázky č.11 je v diskusi nejasné, zda se 
autorka vyjadřuje o vápníku nebo vitaminu D. Grafické hodnocení výsledků je hezké, jistě by bylo 
zajímavé vidět grafy rozdělné dle všech třech možných odpovědí, místo zjednodušení na dvě: 
„správně“ a „špatně“. 

Přikláním se k názoru autorky v diskuzi práce, že by bylo zajímavé porovnat informovanost žáků o 
výživě a zásadách zdravého stravování mezi studenty stejných ročníků různých škol a oborů, zda 
se potvrdí paradigma, že s vyšším dosaženým vzděláním stoupá i kvalita péče o zdraví samotného 
člověka, do jaké míry je rozdíl signifikantní.  

Stanovené cíle práce byly splněny. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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