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Posudek

Práce je logicky cleněna a její struktura odpovídá požadavkŮm pro psaní dip|omovych prací'

Abstrakt a k|íčová s|ova odpovídají obsahu práce.

Volba tématu

Téma hodnotím jako velmi aktuá|ní vzh|edem k vysokému vfskytu onemocnění štítné Ž|ázy.

Autorka se zab;fvá všemi faktory, které mohou mít v|iv na vznik onemocnění.

Diplomantka zpracovala obtíŽné téma ve|mi svědomitě a pečlivě.

Teoretická část

Autorka cerpá z monografii a č|ánkrj českfch i zahraničních autoďr. K|adně hodnotím práci
autorky s pouŽitfmi literárními zdroji a jejich celkovf poěet. PouŽité zdroje autorka cituje
správně.

Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková vfbava a zpťrsob vyjadrování autorky
odpovíd ď1í poŽadavkťrm dip|omové práce.

Praktická část

Autorka zkoumala pomocí dotazníkového šetrení prob|ematiku funkce štítné ž|ázy,
v souvislosti s konzumací potravin, které tuto funkci ovlivriují. Formulace hypotéz a cílŮ práce
jsou adekvátní.

PodarÍ|o se prokázat, Že u někten./ch osob by měla b}it věnována zvfšená pozornost
prevenci onemocnění štítné Ž|ázy, predevším v souvislosti s nedostatečnfm príjmem jodu.



Závérje formulován |ogicky a pŤeh|edně.

PÍipomínky: Mám několik nejasností a pripomínek, které nijak nesnižují kvalitu predkládané
dip|omové práce.

- zformálního h|ediska sjednotit psaní odbomfďt názvu napr. thyroxin.tyroxin
. Pri vyhodnocení otázky zjišťující tělesnou hmotnost a vfšku respondentrj (otázka c.7

a 8) není vhodné pouŽití grafri' Zjištěné hodnoty slouŽí pouze k vfpoctu BMl v tabu|ce
č.  11 .

otázka k obhajobě:

Zmapujte sortiment potr:avin obohacenifch jodem, které se V současnosti prodávají v Čn.

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.

Práci k|asifikuji stupněm: vÝborně ve|mi debie dobfe- neprospel/a
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