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Práce je: heuristická 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce je pilotní dotazníkovou studií. 
Diplomantka se zabývala aktuální problematikou: rozvojem alergií u dětí. 
Po stránce formální je práce na velmi vysoké úrovni. Je psaná přehledně, výstižně a 
srozumitelně ve všech svých částech. 
V teoretické části práce autorka uvádí náležitosti, které bezprostředně souvisí se sledovanou 
problematikou. Popisuje nejčastější alergeny, predispoziční faktory alergií, vliv genetiky a 
epigenetiky, vliv vnějších faktorů na rozvoj alergií u dětí. 
Experimentální část obsahuje náležitý popis metodiky, včetně zpracování a vyhodnocování 
dat. Autorka vysvětluje i nízkou návratnost dotazníků, což činilo 5,7 %. 
Výsledková část obsahuje data znázorněná v grafech s komentářem. Grafy splňují všechny 
požadavky. V diskuzi autorka diskutuje své nálezy se zjištěním ostatních autorů. Diskuze je 
vedena odpovídajícím způsobem. Závěr je výstižný. Seznam literatury splňuje příslušné 
požadavky. Autorka řádně cituje v textu. V příloze autorka uvádí kromě jiného i průvodní 
dopis a plné znění dotazníku. 
 
Studie ukázala, kromě statisticky významných nálezů, řadu zajímavých trendů. 
 
Práce splňuje všechny předpoklady kladené na tento druh práce, svým rozsahem a úrovní 
zpracování je však v mnohém převyšuje. 
 
 
 



Dotazy a připomínky:  
1. Jak uvádíte na str. 23, význam probiotik se v závěrech různých studií liší. Je známo jaká 
konkrétní probiotika se podávala v jednotlivých studiích, v jakém dávkování a po jak dlouhou 
dobu? 
2. Chybí označení strany 103. 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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