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Rozsah práce: počet stran: 94, počet obrázků: 1+13 grafů, počet tabulek: 23, počet citací: 82   
 

Hodnocení práce:  

a) Odborná úroveň a zpracování teoretické části: výborná   

b) Náročnost použitých metod: velmi dobrá   

c) Zpracování metodické části (přehlednost, srozumitelnost): výborné   

d) Kvalita získaných experimentálních dat: velmi dobrá   

e) Zpracování výsledků (přehlednost, srozumitelnost): výborné    

f) Hodnocení výsledků včetně statistické analýzy: výborné   

g) Myšlenková úroveň a rozsah diskuse výsledků: výborná     

h) Srozumitelnost, výstižnost a adekvátnost závěrů: velmi dobrá   

i) Splnění cílů práce: výborné    

j) Množství a aktuálnost literárních odkazů: výborné   

k) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): výborná   

l) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   

 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená práce se zabývá srovnáním příjmu základních 
nutrientů a tekutin u kojících žen ve třech laktačních obdobích. Rozsahem i počtem 
zdrojových citací nadprůměrný text je rozdělen standardním způsobem na teoretickou část a 
praktickou část. Z fomálního hlediska je zpracován velmi pečlivě s kvalitní dokumentací a 
vhodnou statistikou s využitím softwarového programu NutriDan. Mám pouze tři připomínky. 
 
Dotazy a připomínky: Na str. 25 nejasná formulace: "…v potravě obsažený cholesterol má 
malý, ale významný vliv na jeho plazmatické hladiny…", 
v tab. 6 na str. 37:uvedeno aspartová kyselina (? aspartát ? asparagová kyselina), 
závěry by stačilo formulovat slovně jako hlavní poznatky vyplývající z práce, tzn. neopakovat 
znovu různé číselné údaje z předchozí dokumentace. 
Dotazy: 1. Volba fenylalaninu, obvykle se za daných okolností sleduje kys. listová, vápník, 
železo. 
2. Čím si autorka vysvětluje energeticky nedostatečný příjem probandek?  
3. Vztah mezi nutričním přebytkem bílkovin a rizikem osteoporózy (vedeno v 1. části). 



 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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