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Posudek 

Rozsah předkládané bakalářské práce je 38 stran (bez úvodních stran) a 5 stran 

příloh. Tématem bakalářské práce je zhodnocení rizikových a protektivních faktorů 

a potvrzení či vyvrácení jejich vlivu na vznik kolorektální karcinom. Vzhledem 

k tomu, že ČR zaujímá čelní místa v Evropě i ve světě v počtu nově zjištěných 

případech kolorektálního karcinomu jedná se o téma velmi aktuální. Práce je 

logicky členěna, struktura je adekvátní. Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu 

práce. 

Bakalářská práce se v teoretické části zabývá epidemiologickými údaji, 

etiopatogenezí onemocnění, diagnostikou, zmiňuje i možné genetického 

predispozice onemocnění. Je strukturovaná logicky, údaje jsou aktuální. 

V dalším textu jsou popsány velmi přehledně endogenní a exogenní rizikové 

faktory, včetně dědičných genetických syndromů s vysokým rizikem vzniku 

kolorektálního karcinomu. V této kapitole jsou detailně rozebírány rizikové a 

protektivní faktory ve stravě mající vliv na vznik kolorektálního karcinomu. 

Popsány jsou i mechanismy pravděpodobného působení jednotlivých složek stravy. 

Autorka čerpá z literatury českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 

cituje správně. 

Praktická část je zaměřena na nutričními faktory a faktory životního stylu, 

epidemiologická data byla získána z dotazníkového šetření. Dotazníky vyplnilo 30 

pacientů s diagnózou sporadické formy kolorektálního karcinomu, kteří byli 

hospitalizováni a podstoupili léčbu tohoto onemocnění na 1. chirurgické klinice 

VFN a 1. LF UK. Přehled vybraných sledovaných dat je logický a dostatečný. 

Postup a metodiku hodnotím jako vhodnou. Grafy a tabulky použité v praktické 

části jsou přehledné a ilustrativní. 



Většina pacientů byla mužského pohlaví, nejvíce pacientů bylo ve věkové skupině 

56-60 let a 71-80 let. Zajímavá jsou data o tělesné hmotnosti (resp. BMI) pacientů, 

vzhledem k tomu, že obezita a s ní související metabolický syndrom jsou rizikovým 

faktorem vzniku CRC. Ve zkoumaném souboru bylo 59 % mužů a 25 % žen 

obézních. Významné je, že se autorka zabývala nejen hodnocením BMI, ale i 

obvodem pasu jako průkazem abdominální obezity a došla k závěru, že samotné 

hodnocení BMI není relevantní, větší výpovědní hodnotu s ohledem na vznik 

kolorektálního karcinomu má stanovení abdominální obezity, která je zásadním 

rizikovým faktorem CRC. 

Podobně byla hodnocena četnost konzumace červeného masa a jeho způsob 

úpravy, konzumace uzenin, použití tuků při úpravě pokrmů i konzumace alkoholu, 

kávy, luštěnin, zeleniny, pečiva, ryb a mléčných výrobků. Z hodnocení získaných 

dat je zřejmé, že velký vliv má i tepelná úprava stravy. Konzumace uzenin je 

vysoce riziková vzhledem ke vzniku CRC. Autorka v práci také potvrdila hypotézu, 

že alkohol je vysoce rizikový faktor na vzniku kolorektálního karcinomu. 

U sledovaného souboru pacientů bylo prokázána nedostatečná konzumace zeleniny 

a ovoce. Stejně jako fyzická aktivita. 

Z dalších výsledků vyplývá vyšší výskyt CRC u pacientů s vysokoškolským 

vzděláním, možné příčiny autorka uvádí v diskuzi.  

Nelze pochybovat, že doložená práce je vysoce kvalitní a přináší nové poznatky v 

rámci prevence kolorektálního karcinomu. Formulace hypotéz a cílů práce jsou 

adekvátní, diskuse je dostatečně rozvinutá a obsáhlá. Na všechny položené otázky 

podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly splněny. Závěr je 

formulován logicky a přehledně. 

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní 

bakalářských prací (Opatření děkana č. 10/2010). Stylistická a gramatická úroveň 

odpovídá úrovni bakalářské práce. Předložená bakalářská práce splňuje podmínky 

pro udělení titulu Bc. a je vysoce kvalitní.  

Doporučuji práci k obhajobě. 

Práci klasifikuji stupněm výborně. 

V Praze dne 30.5.2018 

Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Schneiderová Michaela 

 


