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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti kladené na tento druh práce. 
V teoretické části práce autorka uvádí informace bezprostředně související se sledovanou 
problematikou, jako je charakteristika osteoporózy, její diagnostika a léčba. Přehledně 
autorka uvádí příznaky klimakteria. V následující části se věnuje stručnému anatomickému 
popisu mozku, vybraných struktur, např. temporální lalok, limbický systém, korové struktury. 
V závěru této kapitoly popisuje temporolimbické syndromy a dysfunkce. 
Cíle práce byly jasně stanoveny, a to jak hlavní, tak dílčí cíle. 
Experimentální část obsahuje charakteristiku vyšetřevaného souboru, popis metodiky 
výzkumu, včetně statistického zpracování dat. Výsledky autorka práce vyjádřila pomocí grafů 
a tabulek. 
Diskuze je vedena řádným způsobem a závěr je výstižný. 
V příloze autorka uvádí plné znění použitých dotazníků: LSCL-33 a CPSI. 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky a poznámky. 
Práce je psaná kultivovaným jazykem s minimem formálních překlepů, např. na str. 16 - 
rovhováhy. Práce je přehledná. 
Některé grafy by mohly být, pro přehlednost výsledků, uvedeny větší, jako např. graf.č.: 2, 3, 
4, 5. Názvy grafů jsou uvedeny 2 x. 



Dotazy: 1. Na str. 10 uvádíte termín osteogenesis imperfecta. Přibližte více tento patologický 
stav. 
2. Na str. 10 uvádíte, že osteoporóza má i buněčnou podstatu a uvádíte přehled kostních 
buněk a jejich funkcí. Jak se mění aktivita těchto buněk během osteoporózy? 
3. Jak se projevují zbíhavé myšlenky, viz str. 21? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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