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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce (DP) je experimentálního charakteru, zabývá se tématem aktuálním, někdy 

možná opomíjeným - změnami energetického výdeje žen v průběhu těhotenství. Práce publikuje původní 

výsledky týkající se energetického výdeje u téměř dvouset českých žen. Oproti zahraničním údajům byla 

prokázána vyšší aktivita v celém průběhu gravidity. DP má typické členění pro experimentální typ práce 

s teoretickou a experimentální částí. Práce se opírá o 48 převážně cizojazyčných pramenů, z nichž pouze 10 

prací je novější než r. 2000, bylo by vhodné větší zastoupení recentní literatury. Práce je bohatě graficky 

ilustrována (26 grafů a 32 tabulek, 1 příloha s dotazníkem). Větší srozumitelnosti textu by přispěl samostatně 

uvedený seznam zkratek, kterých je v textu značné množství. Styl je poněkud snížen výskytem gramatických 

chyb, např. s. 28, o. 4: vyplívá…; s. 34, o. 3: byly získány data…; s. 85, ř. 5 zesp.: ženy … odpočívali, aj. 

K práci lze uvést následující formální připomínky: 

s. 7, tab. 1 (i jinde): nesprávně se používá desetinná tečka místo čárky 

s. 29, o. 2: nesprávně je název Valsavův manévr, správně je Valsalvův. V čem manévr spočívá? 

s. 88 nn: některé bibliografické údaje nejsou kompletní (např. 16 - chybí stránky) nebo jsou psány nejednotně 

(např. 38 - uveden celý název časopisu místo obvyklé zkratky)                         Obsahové připomínky, dotazy: 

s. 15, o. 3: zkratka TBW asi znamená total body water, a nikoliv weight 

s. 30, o. 3, ř. 1: nelogicky působí tvrzení:.. zvýšení teploty za možný následek teratogenity; spíše může být 

zvýšené riziko teratogenity důsledkem zvýšené teploty 

s. 59, graf 11: podle mého názoru je nesprávné dávat do vztahu aktivní energetický výdej a bazální 

metabolismus; jde o dvě nezávisle na sobě proměnné, každá vyjadřuje energetický výdej za odlišných 

podmínek 

s. 60, tab. 20: v tabulce chybí údaje týkající se týdnů těhotenství (viz záhlaví sloupce 1) 

s. 54, výsledky: postrádám bližší charakteristiku souboru sledovaných žen, např. věkové, hmotnostní, 

výškové rozmezí, venkovské vs. městské ženy, přidružené choroby a jejich možná léčba, tedy údaje, které 

mohou sledované energetické parametry významně ovlivnit 

 

Uvedené poznámky a připomínky spíše ukazují na možnosti lepšího zpracování jinak cenných údajů. 

Celkově hodnotím předloženou DP I. Novosadové kladně a doporučuji ji k obhajobě. 
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