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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

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

Téma hodnotím jako aktuální. Správný a dlouhodobě stejný způsob užívání thyroxinu je 
důležité pro správnou titraci potřebné dávky. Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu 
vlastního tématu hodnotím kladně. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je podrobně zpracována ve všech směrech od historie až po patofyziologii ve 
vztahu ke zkoumanému tématu. Výstižně popisuje řadu jiných léků a potravin, které ovlivňují 
absopci thyroxinu a mohou vézt ke změně potřebné substituční dávky (např. nově nasazení 
estrogenní antikoncepce u žen) 

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

Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autora jsou pro 
požadavky diplomové práce dobré. Možno zmínit jen ojedinělé překlepy či chyby 
ve skloňování, kterým se však žádný autor bez korektora při tomto rozsahu práce nevyhne.  

 

Praktická část 

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

 



Metoda řešení předkládané práce je založena na prospektivním testování absorbce na 
malém vzorku osob. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. 

Zkoumaný soubor pro potřeby diplomové je práce dostatečný. 

Dosažené výsledky potvrdily postulovanou hypotézu: 1) Pokud je k zapití levothyroxinu 
zvolena voda, je jeho gastrointestinální absorpce lepší než v případě, kdy je k zapití 
levothyroxinu užitý černý čaj či kravské mléko. Hypotéza byla potvrzena – její potvrzení 
dobře shrnuje názorný graf na straně 72. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni magisterské 
práce. 

Hlavní přínos práce vidím ve vědecky podloženém potvrzení obecně známé snížené 
absorbce substituce thyroxinem. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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