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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 práce byl adekvátní.  

Dotazníková forma hodnocení stravovacích zvyklostí a rozbor třídenních jídelníčků je 
vhodnou formou sběru dat. 

Téma hodnotím jako aktuální. Pacientky s primární hyperparatyreózou mají i po úspěšné 
chirurgické léčbě vyšší riziko zlomenin a je u nich velmi důležitá právě nutriční podpora/ 
edukace, která u těchto pacientů představuje zásadní roli v další péči. 

Téma hodnotím jako středně obtížné, originalitu vlastního tématu hodnotím kladně. Téma je 
vybrané výborně, jedná se o aktuální téma, které může přinést posun v péči o pacientky 
s osteoporózou po prodělané operaci pro primární hyperparatyreozu a upozorňuje na 
nutnost edukace správné výživy u těchto pacientek. 

 

Teoretická část 

Teoretická část je členěna přehledně a logicky. Autorka ji rozdělila do několika kapitol 
zahrnujících základní znalosti o klimaktériu, osteoporóze a primární hyperparatyreoze. 
Přehledně popisuje vliv nutrice na kvalitu kosti a prevenci osteoporózy. 

Text je velmi čtivý, je na vysoké odborné úrovni.  

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 dostatečné.  

 

Praktická část 

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

Předkládaná práce je založena na sběru dat pomocí dotazníkového šetření a rozboru 
třídenních jídelníčků. Dotazník je velmi dobře a logicky sestavený a jeho vyhodnocení je 
velmi dobře zpracované. Též zpracování vyplněních jídelníčků je provedeno velmi pečlivě. 

Grafické zpracování výsledků je přehledné a slovní hodnocení adekvátní. Výsledky 
provedeného šetření jsou zajímavé a využitelné v klinické praxi při edukaci pacientů 
s osteoporózou. 

Diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Autorka v ní správně shrnuje výsledky svého 
výzkumu, odpovídá na zvolené cíle práce a logicky analyzuje získaná data. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno nadstandardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové 
práce. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a velmi pečlivě. 

 

Formální zpracování práce 

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

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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