
UNIVERZITA KARLOVA  
1. lékařská fakulta 

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

 

Posudek vedoucího diplomové práce oboru Nutriční specialista 

 

Název diplomové práce: Vliv tekutiny použité k zapití na gastrointestinální absorpci 
levothyroxinu. 

Autor práce: Bc. Radka Kročová 

Vedoucí práce: MUDr. Jan Krátký, Ph.D. 

Oponent práce: MUDr. Václav Hána, Ph.D. 

Akademický rok: 2019/2020   

  

 

Posudek 

 

Předkládaná práce je formálně správně členěná, jednotlivé části práce mají logickou 
posloupnost. Abstrakt i klíčová slova vystihují obsah práce.  

 

Volba tématu 

Volba tématu je jistě zajímavá a dovolím si tvrdit, že z pohledu klinického endokrinologa i 
velice aktuální. V klinické praxi se často setkáváme s nesprávným užíváním levotyroxinu, 
které nezřídka komplikuje titraci správné substituční dávky. 

Zpracování problematiky nebylo jistě jednouché, protože u každého vyšetřovaného subjektu 
bylo třeba provést dynamický test spojený s vyšším počtem krevních odběrů, které 
vyžadovaly i spolupráci sesterského personálu. Tomu odpovídá i relativně nižší počet 
vyšetřovaných subjektů. Téma práce tedy hodnotím jako relativně obtížné a originální 

 

Teoretická část 

Teoretická část práce je zpracována velmi podrobně, v některých částech až mírně nad 
rámec práce. Autorka podrobně popisuje anatomii, fyziologii a patofyziologii štítné žlázy, dále 
rozebírá problematiku tyreoidální dysfunkce. Podrobně se věnuje hypotyreóze a její léčbě. 
Detailně se věnuje i interferujícím vlivům, které ovlivňují vstřebávání levotyroxinu. Vzhledem 
k tématu práce bych možná rozšířil část zabývající se průběhem vstřebávání levotyroxinu 
z gastrointestinálního traktu. Kapitola o hypertyreóze dle mého názoru příliš nesouvisí se 
zvoleným tématem.  

Autorka cituje české i zahraniční zdroje, dle mého názoru správným způsobem, který 
odpovídá požadavkům práce.  

Kvalitu práce nesnižují ani občasné překlepy, kterým se autor v práci takového rozsahu jen 
obtížně vyhne. 

 



Praktická část 

Hypotéza i cíle práce jsou dle mého názoru jasně formulované.  

Metodika práce plně odpovídá stanoveným cílům práce. Za vyzdvižení stojí i stanovení 
plochy pod křivkou v průběhu absorpčního testu. Tento parametr dle mého názoru dobře 
porovnává průběh testu u jednotlivých tekutin použitých k zapití léku a zároveň ukazuje na 
rozdíly mezi jednotlivými subjekty.  

Může se zdát, že soubor zkoumaných subjektů je poměrně malý, nicméně je nutné zdůraznit 
náročnost testu, která si vyžádala celkem 56 krevních odběrů. Z tohoto důvodu považuji 
zkoumaný soubor pro potřeby diplomové za absolutně dostačující. 

Na závěr autorka jasně formuluje výsledky, své práce, které potvrzují původně stanovenou 
hypotézu, že absorpce levotyroxinu je nejlepší, je-li k zapití léku užita čistá voda. Rozdíly 
mezi jednotlivými tekutinami jsou však jen malé, a proto je třeba brát výsledek práce 
s rezervou. Na opravdové potvrzení hypotézy by bylo potřeba rozšířit zkoumaný vzorek, což 
sama autorka zmiňuje v diskuzi 

Diskuse je dle mého názoru adekvátní a dostatečně obsáhlá.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Formální zpracování 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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