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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, má všechny součásti a náležitosti, které 
jsou vyžadovány pro diplomovou práci. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Správná výživa v dospělosti je důležitá pro prevenci osteoporózy. U rostoucích dětí a 
dospívajících ovlivňuje výživa vývoj maxima kostní hmoty a v dospělosti se podílí na jejím 
udržování. Domnívám se, že volba tématu je velmi vhodná. Přístup autorky k zadanému 
tématu i postup zvolený k řešení považuji za adekvátní.  

 

Teoretická část 

V teoretické části autorka přehledně popisuje epidemiologii a etiologii osteoporózy. Dále 
shrnuje rizikové faktory osteoporózy a nutriční aspekty osteoporózy, kde se zaměřuje na 
protektivní a rizikové nutrienty. 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně. Formulace autorky jsou adekvátní. Jazyková výbava a způsob vyjadřování 
autorky jsou pro požadavky diplomové práce dostatečné.  

 

Praktická část 

Autorka srozumitelně a jednoznačně formuluje svoje hypotézy a cíle práce. Na všechny 
položené otázky podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. 

Dotazníkovou formou autorka zkoumá frekvenci konzumace vybraných potravin. Dále jsou 
hodnoceny rizikové faktory osteoporózy a výsledky denzitometrického vyšetření. 

Sledovaný soubor zahrnuje 60 pacientek osteologických ambulanci z Prahy a Českých 
Budějovic.  

Pozitivně hodnotím rozsah shromážděných informací o jednotlivých účastnících studie. 



Diskuse je dostatečně rozvinutá a autorka v ní analyzuje získané výsledky a dává je do 
kontextu s dostupnými literárními údaji. V závěrečné části diskuze je uvedeno hodnocení 
vstupních hypotéz.  

Autorka konstatuje, že získaná data naznačují, že pacientky jsou dobře informovány o 
rizikových a protektivních faktorech osteoporózy. Prokazuje, že pacientky mají ve stravě 
nadbytek tuků, kdy průměrný příjem tuků byl vyšší než 35 % celkového energetického 
příjmu. 

Příjem vápníku jako významného nutrientu v souvislosti s osteoporózou byl průměrně 754 
mg/den a nedosahoval tedy denní doporučované dávky 800 mg/den pro danou skupinu 
osob. Zajímavým zjištěním je, že pacientky s normální tělesnou hmotností přijímají průměrně 
856 mg vápníku denně, což je více ve srovnání s pacientkami s nadváhou/obezitou, jejíchž 
průměrný denní příjem vápníku dosahuje hodnot 690 mg. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni magisterské 
diplomové práce. 

 

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. 
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