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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Bakalářská práce Karoliny Bryanové je postavena na zajímavém konceptu. A to popsat skoliózu jako 

příznak specifické skupiny chorob nebo syndromů, které jsou autozomálně dědičné a u kterých je skolióza jeden 

z hlavních příznaků nebo projevů choroby. Veskrze se tedy jedná o dědičné poruchy kolagenu, kolagenopatie. 

Tato rešeršní bakalářská práce si klade za cíl popsat právě tato onemocnění. To se autorce podařilo a cíle práce 

tak byly naplněny. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Předložená bakalářská práce má 48 stran, z čehož tvoří 42 stran samotný text práce. Autorka začíná nejdříve 

popisem páteře jako hlavního pohybového centra motorického aparátu. Po představení normálních poměrů na 

osovém skeletu přechází autorka na popis skoliózy a její klasifikace. Hlavní penzum práce je tvořeno třemi 

hlavními kapitolami, které se věnují autozomálně dědičným syndromům, které se projevují skoliózou. Jedná se o 

Marfanův syndrom, osteogenesis imperfekta a Sticklerův syndrom. Jedná se o poměrně vzácná onemocnění 

(orphan diseases). U každého z nich autorka uvádí základní dělení, patofyziologii, dědičnost a molekulární 

mechanismy, které jsou spojené s poruchami kolagenu a ve svém důsledku se projeví volností vaziva v oblasti 

axiálního skeletu a rozvojem skoliózy. Veškerá argumentace je velmi dobře pramenně podložená jak odbornými 

články, tak i čerpáním ze standardních otevřených databází v oboru (omim.org). Práce končí krátkým závěrem, 

kde autorka shrnuje nejvýznamnější znaky, které jsou pro výše uvedené choroby společné.  

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 Formální úprava práce velmi dobré úrovni. Několik málo obrázků je vloženo v odpovídající kvalitě. Autorka 

cituje 61 literárních zdrojů, většina z nich cizojazyčných. Díky tomu je odborná hloubka podávaných informací 

dostatečná. Práce obsahuje také všechny povinné přílohy a součásti, 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO/OPONENTA PRÁCE: 

 Karolina Bryanová pracovala na své bakalářské práci velmi samostatně. Byla schopná nastudovat velké 

množství i zahraniční literatury a díky tomu zpracovat téma skoliózy u autozomálně dědičných syndromů 

v odpovídající kvalitě. Na konzultace chodila vždy dostatečně připravená. Tato pečlivost se projevila i na její 

bakalářské práci. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI: 

 

Nemám. 

 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze, 15. 5. 2019      RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


