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Posudek
Práce je logicky členěna a její struktura odpovídá požadavkům pro psaní diplomových prací.
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. Není obvyklé abstrakt členit.
Volba tématu
Téma hodnotím jako velmi zajímavé a originální, vzhledem k tomu, že studenti si ho pro
vypracování závěrečných prací prakticky nevybírají. Zároveň je velmi aktuální.
Diplomantka zpracovala obtížné téma velmi svědomitě a pečlivě. Vysoce kladně hodnotím
samostatnost studentky při zpracování této problematiky.
Teoretická část
Autorka čerpá z bohaté bibliografie - monografie a články českých i zahraničních autorů.
Velmi kladně hodnotím práci autorky z použitými literárními zdroji. Použité zdroje autorka
téměř cituje správně. Strany v citacích se používají pouze u přímých citací. Formulace
autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky
diplomové práce na vynikající úrovni vysoce odborného textu, který může být v některých
částech až méně srozumitelný např. pro studenty apod.
Praktická část
Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Součástí praktické části práce je velmi
podrobně a pečlivě vyhodnocen výzkum autorky prostřednictvím dotazníkového šetření.
Vyhodnocení obsahuje jak tabulky s absolutní a relativní četností, dále frekvencí konzumace
vybraných potravin, tak grafy a velmi podrobný komentář. Velmi kladně hodnotím obsáhlou,
skvěle vypracovanou diskuzi vypracovanou textem a i přehledovými tabulkami.

Stanovené cíle práce byly splněny.
Závěr práce je formulován logicky a přehledně.

Přílohy
Jedna externí příloha v elektronické podobě – surová data z dotazníkového šetření.
Připomínky: Pouze drobná připomínka formálního charakteru – text bych doporučila
zarovnat do bloku.
Otázka k obhajobě. Máte praktické zkušenosti nutričního terapeuta s pacientkami
s onemocněním štítné žlázy? U obhajoby uveďte konkrétní kazuistiku.
Doporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě.
Práci klasifikuji stupněm:

výborně
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