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Posudek 

 

Práce je logicky členěna a její rozsah je adekvátní. Abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Cílem diplomové práce bylo zhodnocení nutričního stavu pacientů s osteoporózou. Přístup 
autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení je adekvátní. Téma hodnotím jako 
aktuální a velmi důležité pro klinickou praxi. 

 

Teoretická část 

Teoretická část diplomové práce je zpracována velmi pečlivě. Přehledně je rozebrána 
problematika osteoporózy (definice, epidemiologie a etiologií onemocnění, klinické projevy a 
rizikové faktory, diagnostika a léčba onemocnění). Podrobně je zpracována zejména 
kapitola, která je zaměřena na nutričními aspekty osteoporózy a hodnocení nutričního stavu. 
Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně. Jazyková výbava a způsob vyjadřování autorky jsou pro požadavky 
diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Cíle práce a hypotézy jsou jasně stanovené a srozumitelně formulované. Výzkumu se 
zúčastnilo celkem 60 pacientek, které byly v dispenzarizaci dvou osteologických ambulancí 
(v Českých Budějovicích a v Praze). Věkové rozmezí pacientek bylo od 54 do 85 let. 
Všechny pacientky z výzkumného souboru měly sníženou denzitu kostního minerálu (BMD v 
pásmu osteopenie nebo osteoporózy) a 30 pacientek (50 %) prodělalo nízkotraumatickou 
zlomeninu. Metody řešení předkládané práce byly založeny na hodnocení frekvenční 
dotazníku pro zaznamenání frekvence konzumace vybraných potravin a 3denního záznamu 
jídelníčku, dále na hodnocení krátkého dotazníku pro hodnocení příjmu vápníku a pohybové 
aktivity. U všech respondentů byly zhodnoceny rizikové faktory osteoporózy a výsledky 



denzitometrického vyšetření. Použité metody řešení byly vzhledem k cílům práce zvoleny 
vhodně. Velikost souboru je pro potřeby diplomové práce dostatečná. Zpracování výsledků je 
přehledné a velmi dobře dokumentované ve formě tabulek a grafů. Výsledky práce ukázaly, 
že příjem vápníku z přirozených zdrojů nedosahuje u žen s involuční osteoporózou denní 
doporučené dávky. Příjem vápníku z potravy byl průměrně 754 mg/den (doporučení 1000-
1200 mg den). Byl rovněž zjištěn nadbytek tuků a nedostatek vlákniny ve stravě. Průměrný 
příjem vlákniny byl 18,5 g/den (doporučený příjem je alespoň 30 g/den). Diskuse výsledků je 
bohatá a výsledky jsou uváděny do souvislostí s dalšími literárními zdroji. Autorka správně 
uvádí i limitace výzkumu. Závěry jsou jasně formulované a odpovídají výsledkům práce. 
 Práce plně vyhovuje požadavkům, které jsou kladeny na diplomové práce. Práce 
prokazuje výborné teoretické znalosti zkoumané problematiky, díky kterým dokáže autorka 
definovat cíle práce a hypotézy a s použitím adekvátních metod získat výsledky a formulovat 
závěry. Výsledky práce jsou důležité i pro klinickou praxi. Nízký příjem vápníku má negativní 
vliv na kostní hmotu, zejména u rizikových pacientů s osteopenií nebo s osteoporózou, kteří 
jsou nejvíce ohroženi zlomeninami. Důraz na preventivní opatření může přispět ke snížení 
rizika osteoporózy a nízkotraumatických zlomenin, které představují významnou zdravotní, 
sociální a ekonomickou zátěž. Nízká pohybová aktivita, nízký příjem vlákniny a vyšší příjem 
tuků jsou významné rizikové faktory pro rozvoj i dalších závažných onemocnění, např. 
kolorektálního karcinomu.  

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových 
prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni 
diplomové práce.  

 

Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 

 

 

Práci klasifikuji stupněm  výborně velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
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