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Posudek 
 
Volba tématu 

Volba tématu je velmi dobrá a aktuální, vzhledem k vysoké prevalenci osteoporózy v naší 
populaci. Obtížnost tématu odpovídá náročnosti bakalářské práce. I přes recentní   publikace 
volené v teoretické části, se kterými studentka pracovala, jsou uvedeny citace zastaralé, 
které neodpovídají současným poznatkům.  
 

Teoretická část 

Struktura a logické členění práce jsou dostačující. Abstrakt by mohl být lépe členěný. Klíčová 
slova v českém jazyce odpovídají vybranému tématu. V jazyce anglickém by měl být text lépe 
přeložen. Klíčové slovo „osteoporose“ je nesprávně volené namísto správného 
„osteoporosis“.  
Úroveň zpracování literární rešerše, práce s literárními prameny, informačními zdroji    
vzhledem k již dosaženém vzdělání by mohly být na vyšší úrovni. Pokud však budu hodnotit 
úroveň bakalářské práce, tak vyhovuje svým požadavkům. V textu jsou citace nesprávně 
odděleny tečkou před předcházející citovanou větou.  Přímo v citacích jsou některé další 
formální nedostatky a některé odkazy jsem nedokázal dohledat (např. citace č. 23). Úroveň 
odborného jazykového zpracování je uspokojivá i přes některé nedostatky v porozumění 
některým odborným výrazům (např. kostní denzita odpovídá výrazu hustota kostní tkáně, 
přitom v textu je s výrazy zacházeno tak, jako by to byly 2 různé výrazy).  Úroveň jazykového 
zpracování je i přes některé výhrady dostačující. Náročnost tématu na teoretické znalosti je 
přiměřená. 
 
Empirická část 

K empirické části se mohu jen těžko vyjádřit. V práci byl zmíněn pozitivní efekt Aquaminu. 
Dále charakterizovány některé z firemních preparátů obsahující tuto látku. Pokud se má 
hodnotit srovnání a pozitivní vliv této látky u  postmenopauzálních žen, tak v dostupné 
literatuře zatím jednoznačný efekt této látky obsahující kalcium oproti elementárně 
podávanému kalciu chybí. Zmíněné studie v bakalářské práci jsou nedostačující k tomu, aby 
mohly jednoznačně potvrdit jeho efekt. – jsou zde zmíněny 2 studie zaměřené na ženy po 



menopauze a z toho jedna je jen kazuistikou! Nicméně další možnosti léčby či  prevence 
osteoporózy, jakou může v budoucnosti být Aquamin, jsou vítány.  
 
Přílohy  

Kvalita příloh: není k dispozici. 
Grafická, fotografická dokumentace, edukační materiál: 
V grafické dokumentaci dominují obrázky firemních preparátů, které si myslím, není nutné 
podrobněji dokumentovat v bakalářské práci. Bylo by eventuálně vhodnější je přidat do 
příloh. Jejich popis by měl být uveden přímo u obrázku a ne v textu.  
 
Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací 
(Opatření děkana č. 10/2010). 
Stylistická úroveň práce: je dostačující i přes některé nedostatky ve formulování.   
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 
V práci je většina obrázků, tabulek a grafů použita a ev. upravena dle přiložených citací.  
 

Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Autorka přiměřeně zpracovala problematiku týkající se diety a jejímu vztahu ke kostnímu 
metabolismu. Teoretická část až na některé zastaralé informace je přehledně zpravována. 
Pozitivně bych ohodnotil část týkající se diety. V empirické části postrádám vlastní výsledky – 
např. vyhodnocení denního příjmu vápníku v dietě u souboru pacientek po menopauze. 
Srovnání studií, které jsou velice různorodé (postmenopauzální a premenopauzální ženy , 
cyklisti a experimenty na buněčných kulturách) mi příjde neštastné. 
Práci bych hodnotil jako dostačující. Očekával jsem však, vzhledem k již dosaženému vzdělání 
autorky, kvalitu práce o několik řádů vyšší.   
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučuji práci k obhajobě:  

Práci klasifikuji stupněm     dobře        
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 

1. Máte představu, v jakou denní dobu je výhodnější podávat kalcium jako doplněk stravy? 
2. Jaké nežádoucí účinky podávání vápníku ve stravě byste mohla očekávat?  
3. Proč jste v práci zmiňovala složení a výhody sojového nápoje od frimy ASP Czech, který jak 
jsem pochopil neobsahuje jako v ostatních případech  Aquamin?  
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