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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

Volba tématu 

Předložená práce se zabývá stále aktuální problematikou výživy u pacientů celiakií. Zvolené 

téma je důležité vzhledem k tomu, že řada pacientů vyžaduje spolupráci s nutričním 

specialistou při řešení diety, zejména z hlediska mikronutrientů. Jejich nedostatek může být 

spojen s dalšími komplikacemi. Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení 

byl adekvátní.  

Teoretická část 

V teoretické části je přehledně a srozumitelně rozebírána etiologie a patogeneze celiakie. 

Velký podíl je věnován genetice, rizikovým faktorům a dále komplikacím celiakie, zejména 

s důrazem na problematiku mikronutientů. Teoretické poznatky byly čerpány z recentních 

monografií a článků českých i zahraničních autorů, jejich množství je přiměřené. 

Praktická část 

V praktické části byly řešeny dva cíle – zmapování skupiny dospělých celiaků, vyhodnocení 

jejich průměrného BMI, věku v době stanovení diagnózy celiakie a četnost výskytu celiakie 

v rámci jednotlivých pohlaví.  Druhým cílem bylo zjistit, která vyšetření jsou prováděna po 



vyslovení diagnózy celiakie, porovnat získané laboratorní hodnoty před zavedením 

bezlepkové diety s referenčními hodnotami pro dané laboratorní ukazatele a u vybraných 

laboratorních ukazatelů porovnat změny jejich hladin před a po nasazení bezlepkové diety. 

 Diskuze 

V rámci diskuze jsou porovnávány získané výsledky se současnými poznatky, které byly 

čerpány z dostatečného množství literárních zdrojů.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni diplomové práce. 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací 

(Opatření rektora č. 6/2010, Opatření rektora č. 8/2011 a Opatření děkana č. 10/2010).  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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