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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, má všechny součásti a náležitosti, které 
jsou vyžadovány pro diplomovou práci. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Správná výživa v dospělosti je důležitá pro prevenci osteoporózy a je významnou složkou i 
při její léčbě. Optimální ochrana kostí vyžaduje stravu bohatou na všechny potřebné živiny a 
omezení negativních vlivů jako je nadměrný příjem alkoholu či kouření a nízká pohybová 
aktivita. Domnívám se tedy, že volba tématu je velmi vhodná. Přístup autorky k zadanému 
tématu i postup zvolený k řešení považuji za adekvátní.  

 

Teoretická část 

V teoretické části autorka přehledně popisuje anatomii a fyziologii kostí, faktory ovlivňující 
kvalitu kosti, dále kalciofosfátový metabolismus a jeho poruchy. Dále podrobně rozebírá vliv 
jednotlivých složek stravy na skelet. Na konci teoretické části se věnuje diagnostice 
osteoporózy. 

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. 



Dotazníkovou formou autorka zkoumá stravovací návyky, pohybovou aktivitu a životní styl u 
33 pacientek léčených na III. interní klinice VFN a svá zjištění porovnává s výsledky 
denzitometrického vyšetření u těchto pacientek. 

Pozitivně hodnotím rozsah shromážděných informací o jednotlivých účastnicích studie. 

Diskuze je dostatečně rozvinutá a autorka v ní analyzuje získané výsledky a dává je do 
kontextu s dostupnými literárními údaji. V závěrečné části diskuze je uvedeno hodnocení 
vstupních hypotéz. Autorka konstatuje, že 76 % sledovaných pacientek konzumuje mléko a 
mléčné výrobky každý den. U pacientek s racionálním způsobem stravování (45 %) autorka 
neprokazuje lepší výsledky DXA oproti ostatním ženám ve sledovaném souboru. 

U sledových pacientek s každodenní pohybovou aktivitou prokazuje autorka vyšší denzitu 
kostního minerálu, tedy pozitivní vliv na skelet. 

Za negativní zjištění lze považovat nedostatečnou konzumaci mořských ryb a dlouhodobé 
užívání tabákových výrobků. 

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
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