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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: Autorka diplomové práce se zabývala vlivem kojení na 
rozvoj alergických onemocnění u dětí. Analyzovala data získaná pomocí dotazníků v letech  
2003, 2005 a 2011. Studie probíhala u žáků sedmých a osmých tříd základních škol v České 
republice.  
Práce je řádně vedená ve všech částech. Splňuje všechny požadavky kladené na tento druh 
práce.  
V teoretické části práce se diplomantka velmi podrobně věnuje složení mateřského mléka a 
významu jednotlivýh složek pro správný růst a vývoj dítěte, pro správné fungování imunitního 
systému dítěte. V této části práce také poukazuje na obtížnost srovnávání studií zabývající 
se stejnou či podobnou problematikou pro vzájemně odlišný design. Ozřejmuje značné 
metodologické rozdíly a další odlišnosti parametrech studií. Autorka prokázala hluboký vhled 
do dané problematiky. 
Experimentální část práce obsahuje výstižný metodický popis i popis zpracování a 
vyhodnocování dat z dotazníků. Pro prezentaci výsledků zvolila autorka sloupcové grafy, 
které splňují všechny náležitosti. 
V diskuzi autorka diskutuje nálezy z uvedených tří období s nálezy jiných autorů. 
Závěr je výstižný. 
Všechny použité zdroje literatury jsou citovány v seznamu literatury. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Po formální a jazykové stránce je práce výborná, drobný formální nedostatek jen na str. 
16, 37. Na str. 17 použila autorka psaní textu v první osobě jednotného čísla. 



2. Tab. 3 na str.16 je hůře čitelná. Bylo vhodné originální tabulku nikoliv kopírovat, ale 
vytvořit přepis. 
3. Na str. 15 popisujete význam laktoferinu. Uveďte ještě další místa produkce této látky. 
Jaký je biologický mechanismus účinků, které zmiňujete. Uveďte plazmatické koncentrace 
laktoferinu za normálních a patologických podmínek v porovnání s koncentrací v kolostru a 
mateřském mléce. 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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