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" Vliv poruch štítné žlázy na parametry svalové síly a denzitu kostního minerálu" 
Výběr tématu je velice vhodný. Diplomantce bylo umožněno se zúčastnit zajímavého 
projektu s lékařským týmem DC MEDISCAN - Euromedic a získat tak potřebné podklady. 
Každým rokem se setkáváme s problémem, že studenti, zejména kombinovaného studia, se 
potýkají s problémem jak zpracovat diplomovou práci. Proto z po sice školitele hodnotím jak 
schopnost diplomantky pracovat samostatně, tak i její ochotu si nechat poradit a adekvátně 
reagovat na připomínky. Handicapem pro obě strany byla snížená možnost komunikace daná 
finálním zpracováním v období letních prázdnin. 
Cíle, úkole, hypotézy jsou dobře formulované 
V úvodní kapitole se autorka zabývá Přehledem poznatků ze sledované oblasti. V nich 
prokázala, že se s touto problematikou dobře seznámila a že prostudovala i dostatečné 
množství literatury. 
V kapitole Metodiky jsou uvedeny všechny náležitosti (organizace výzkumu, časová osa 
vyšetření, charakteristika osob, použité metody: manuální myotonometrie i měření svalové 
denzity , způsob sběru dat a statistické zpracování) 
Výsledky jsou uvedeny v přehledné tabulkové formě. Práci by ale jistě prospělo i názorné 
grafické vyjádření. 
Diskuse je dobře postavena, autorka postupně rozebírá sledované parametry, chybí tu však 
zvýrazněná informace o potvrzení či vyvrácení hypotéz. 
Použitá literatura je správně citovaná. Čerpá z našich i zahraničních zdrojů a je vzhledem 
k danému tématu a charakteru práce dostatečná. 
Práce je doplněna seznamy zkratek a tabulek i nečíslovanými Přílohami (většinou 
s detailnějšími výsledky dalších vyšetření jednotlivých pacientů). Zařazení nepoužitého a 
nekomentovaného zdravotního dotazníku bylo trochu nad rámec práce. 
Celkové zhodnocení: Diplomová práce není z hlediska počtu stránek příliš objemná, ale 
informace zde uvedené jsou koncisní a z hlediska obsahu vyčerpávající. Je velice pečlivě 
zpracována jak po obsahové, tak i formální stránce. 
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