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Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce (doporučení
pro nutriční chování v těhotenství). Uvedla hlavní výzkumné otázky
a postup řešení praktické části práce. Realizovala výzkumné šetření
mezi ženami v době gravidity. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
možnostem ověření využitelnosti předloženého edukačního materiálu
a jeho uplatnění v praxi. Dále vysvětlila problém formulace otázky č.
21. Diskuze byla zaměřena na nutriční chování žen v těhotenství,
jejich orientaci v dostupných informacích o výživě a na možnosti
zvyšování nutriční gramotnosti budoucích matek za spolupráce
zdravotnického personálu. 
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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