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Doktorská dizertační práce Mgr. Dominiky Petrů má 153 stránek, 33 tabulek, 35 ob-

rázků, 8 tabulkových příloh, 179 literárních odkazů. Ve dvou odkazech je uvedeno jméno 

doktorandky (jednou jako první autorka, jednou jako spoluautorka).  

 
 
 
 
Volba tématu a jeho aktuálnost 

Volba tématu dizertační práce je aktuální a přínosná zejména pro obory hygiena 

výživy, obezitologie, dětská endokrinologie a  pediatrie. Obsah práce koresponduje s ná-

zvem dizertační práce a s řešenou problematikou. 

 

Naplnění řešeného problému 

Samotná práce je rozdělena do 11 kapitol. První čtyři kapitoly jsou věnovány po-

pisu dosavadních poznatků z řešené problematiky a to jak metabolismu lipidů, sacharidů 

a bílkovin, tak biochemickým a biofyzikálním poznatkům týkající se přeměny jednotlivých 

energetických zdrojů, rozložení tukové tkáně v lidském těle a histologickému popisu jed-

notlivých typů tukové tkáně. Dále analýze elasticko-mechanických vlastností měkkých 

tkání s ohledem na hodnocení subkutánní tukové vrstvy. Nejsou opominuty ani další fyzi-

kální vlastnosti, jakými jsou elasticita, napětí nebo pružnost. 

Jsem přesvědčen, že první čtyři kapitoly publikace obsahově zabíhají do zbyteč-

ných podrobností, které čtenář zcela neocení, možná by někdy stačil odkaz na příslušnou 

literaturu. Mám na mysli například rozbor 1. a 2. termodynamické věty. Totéž platí o ob-

rázcích 1 a 2, které jsou graficky až příliš zjednodušující a pro čtenáře odborný přinos 

nemají. 

Pátou kapitolu věnovala doktorandka fyzikálnímu a technickému popisu metod 

použitých ve vlastní práci. Myslím si, že náplň této kapitoly by měla být rozdělena do dvou 

částí. Jedné, obecně metodické, která do bloku, týkajícího se analýzy řešené problematiky,  

oprávněně patří a do druhé, která by měla být věnovana popisu metodiky použité v sa-

motné experimentální práci. Ani zde se autorka nevyvarovala zbytečných podrobností. 



 

Daleko přínosnější by byl stručný slovní popis bioimpedance, permitivity, frekvence a dal-

ších fyzikálních jevů  než uvádění rovnic s odkazem na literární zdroj. Navíc se zde autorka 

dopustila několika drobných nepřesností, což však s ohledem na její odborné zaměření je 

možné tolerovat a vlastní kvalitu práce nesnižuje. 

Pokud bych celkově hodnotil kapitoly věnované úvodu do problematiky, jsou, jak 

jsem již uvedl, rozsáhlé a zabíhají do zbytečných podrobností. Doktorandka jejich rozsa-

hem narušila nepsané pravidlo, že tato část by měla přibližně tvořit jednu třetinu. Možná 

bylo vhodné s některými, zde uvedenými skutečnostmi, pracovat v kapitole  „Diskuze“. 

V 6. kapitole autorka uvádí cíle práce (splnila), dílčí cíle (splnila), v následném 

textu byla zodpovězena i vědecká otázka. Rovněž tak byly naplněny úkoly práce, i když 

zde mám závažné výhrady ke způsobu splnění úkolu v bodě jedna. Podle mého názoru 

byla literární rešerše splněna jen částečně, chybí podrobnější analýza stávajících po-

znatků o dané problematice v zahraničí. 

V 7. kapitole jsou uvedené hypotézy předložené práce. 

V následujících kapitolách je uvedena metodika práce a získané výsledky. K této 

části práce mám několik drobných připomínek. Autorka uvádí, že ultrasonografickému 

hodnocení tloušťky byl podroben selektivní vzorek. Podle jakého kritéria došlo k tomuto 

výběru? Podivil jsem se větě: “Z hodnocení reliability byly vyřazeny menstruující ženy.“ 

V testované skupině předškoláků a školáků byly již dívky, které menstruovaly?   

Pokud se týká výsledků. Domnívám se, že čtenáři by zcela postačily tabulky s vý-

sledky, které jsou přehledné. Komentáře, které autorka napsala ke každé tabulce, jsou 

zbytečně rozsáhlé. Na stránce 91 autorka neuvádí, jaký statistický test byl použit. U tabu-

lek 26 až 31 by mělo být lépe vysvětleno, co charakterizuje vývoj sledovaných parametrů. 

V tabulce 27 chybí hodnota směrodatné odchylky. V kapitole 9.5 postrádám uvedení kri-

térií, podle kterých byly vybrány hodnocené studentky. 

K 10. kapitole „Diskuze“ mám jednu závažnou připomínku. Diskuze by měla být 

svým rozsahem i svou náplní konfrontací poznatků získaných autorem práce a údajů uve-

dených v literatuře. Autor by měl systematicky a ze všech pohledů prokázat v čem je jeho 

přínos pro vědecké poznání. Tomu by měla odpovídat i délka diskuze (cca ⅓ z celkového 

textu). Proto jsem přesvědčen, že v této kapitole se autorka ošidila o možnost lépe „pro-

dat“ v práci získané poznatky.  

K závěru ani k referencím (lépe literatura) nemám připomínky. U dodatků považuji 

za zcela zbytečnou tabulky A a B. Pokud by toužil některý ze čtenářů vše přepočítat, může 

mu doktorandka tabulku vydat na požádání. 

 

 

 



 

Význam práce pro rozvoj vědního oboru a pro praxi 

 Práce přispěje k rozvoji vědního oboru, pro praxi má význam jako pilotní studie, 

protože podobné výsledky dosud nebyly publikovány. Lze tedy předpokládat, že mohou 

být využity v dalších odborných studiích, ať již samotnou autorkou  nebo na jiných praco-

vištích. Autorka prokázala, že je schopna pracovat s vizí vědeckých studií, i když tato cesta 

bude pochopitelně ještě dlouhá a vyžaduje  značné úsilí samotné doktorandky. 

 

Vyjádření k publikační a přednáškové aktivitě studentky 

 Studentka uvedla v seznamu pouze publikace, na kterých se podílela a které mají 

vztah k jejich doktorské práci. Jejich počet je poměrně nízký (2) a je škoda, že dosud ne-

publikovala výsledky z předložené doktorské práce. Alespoň ji v předložené práci neu-

vádí. Přednášková aktivita studentky mně není známá. 

 

Formální úroveň dizertační práce 

Formální náležitosti a úprava dizertační práce, tj. úroveň psaní, označení struktury 

textu, grafy, tabulky, kvalita obrázků, citace v textu, seznam použité literatury jsou na po-

žadované úrovni, i když se zde autorka dopustila několika formálních chyb. Stejně tak se 

dopustila několika gramatických a zejména stylistických chyb. Příkladem může být již ti-

tulní stránka Katedra Biomechaniky a Anatomie (proč používá velká písmena?) nebo titul 

Prof. psaný s velkým P. V tomto případě se má psát pedagogická hodnost malým písmem. 

Častou chybou je psaní procent, kdy by bylo lépe je uvádět místo značky % slovně. Opa-

kovaně se objevila na jednom řádku číslovka, na druhém samotná značka, to nelze! Zau-

jala mě stránka 11, kde autorka píše, že metod je celá řada a pak uvede dva odkazy. To je 

celá řada?  Stránka 78. 2. ročník, lépe 2. třída. Nebo na stránce 84. Z tohoto důvodu jsme 

zařazovali BIA do ranních hodin. Nebylo by lepší „jsme prováděli BIA v ranních hodinách“? 

A ranní může být pátá jako devátá hodina. Rovněž tak do vědecké práce patří slůvko velmi 

jen výjimečně. Nechápu, jaký je rozdíl mezi velmi významnými mukopolysacharidy a vý-

znamnými mukopolysacharidy. Je nutné ale zdůraznit, že tyto chyby významněji nesnižují 

kvalitu práce.  

 

Doplňující otázky 

 Předpokládá studentka, že podobné výsledky jako v Ústeckém kraji by získala i v dal-

ších krajích České republiky? Pokud ne, ve kterém regionu, a proč. 

 Jak využije autorka výsledky získané v práci pro svůj další odborný růst (podrobněji 

než autorka uvádí na stránce 117)? 

 



 

 

Celkové hodnocení: Práce splňuje kritéria požadovaná fakultou a zákonem 

111/1998 Sb. § 47 na doktorské dizertační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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