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     Diplomová práce posluchačky UK FTVS obsahuje 95 stran textu včetně přílohové části. 
Předkládaná práce je standardně členěna. Autorka v ní sledovala rozdíl výživových zvyklostí 
u studentů VŠ v České republice a ve Finsku. 
     V teoretické části uvádí základní výživové složky, včetně energetické bilance a zásad 
racionální výživy. Následně se zabývá výživovými doporučeními v sledovaných lokalitách a 
varuje před riziky, které doprovázejí  nevhodný způsob stravování. Tato problematika je 
z lékařského hlediska velmi aktuální, protože na nemoci související s tzv. Metabolickým 
syndromem (obezita, diabetes, hypertenzní choroba, kardiovaskulární onemocnění, 
degenerativní onemocnění, nádorová onemocnění) zmírá stále značná část lidské populace.  
     Uvedená práce je založena na dotazníkovém způsobu sběru dat. Jsou uvedeny pracovní 
hypotézy a graficky zpracované výsledky. 
 
     K diplomové práci mám tyto připomínky: 
 
s.21- doporučení u řepkového oleje je velmi diskutabilní(karcinogenní kyselina eruková) 
s.30- Alandské ostrovy- kroužek nad A 
s.42-lépe specifikovat metabolický syndrom 
s.47-protejn 
s.55- spotřeba kávy je poměrně rozdílná od ostatních uváděných studií 
s.69- vhodnější specifikace výživových doplňků 
s.75- vyšší příjem proteinů (mléčné výrobky, šunka) v ranní fázi dne odporuje lékařským 
         doporučením 
         -pozor na doporučení u margarinů (vyšší podíl transmastných kyselin s problematickým 
kancerogenním působením) 
s.75- lépe než kaloricky –energeticky 
s.77- standardizovaný 
s.80- výčet literárních citací na diplomovou práci je poměrně skrovný ( v počtu necelých 20 
i s internetovými odkazy) 
 
Závěr a diskuse má jenom 2 strany textu a zcela v ní postrádám jakoukoli obvyklou literární 
diskusi, včetně začlenění literárních citací do uváděného textu. Malý počet se nakonec týká i 
souboru probandů, což vyústilo v absenci signifikantního statistického zpracování. 
 
V případě vhodné obhajoby práce doporučuji hodnocení: velmi dobře 
 
V Praze dne 22.4.2010                                  Doc. MUDr. Jana Vránová,CSc. 
                                                          vedoucí katedry fyziologie a biochemie UK FTVS 
 
 


