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Posudek 
Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní, včetně všech náležitostí a formálních úprav. 
Práce má 70 stránek, včetně 18 tabulek, 46 grafů a 1 obrázku. 
Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce.  
Cíle práce jsou jasně vymezeny a naplněny. 
Autorka se opírá o relevantní prameny a literaturu, které náležitě a správně cituje.  
Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. 
Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití správné terminologie. 
 
 
Volba tématu 
Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl velice zodpovědný a důsledný.  
Téma hodnotící farmakoterapii metabolického syndromu a výživy je mimořádně aktuální z hlediska analýzy 
potenciálně vhodné i nevhodné terapie u pacientů s metabolickým syndromem. 
Práce je členěna do dvou oddílů - Teoretická část a Praktická část. 
Teoretická část 
Teoretická část je vyvážená. Autorka se věnuje podrobně, ale věcně problematice metabolického syndromu, jeho 
etiopatogenezi i nefarmakologické i farmakologické léčbě metabolického syndromu.  
Praktická část 
V praktické části formou dotazníkového šetření hodnotí autorka u 60 pacientů jejich osobní údaje, onemocnění, 
životní styl a farmakoterapii. Použitá metoda řešení byla vzhledem k cílům práce zvolena vhodně. Na základě 
získaných dat autorka pomocí popisné statistiky jednotlivě hodnotí osobní údaje, onemocnění, životní styl a 
farmakoterapii pacientů. Při zpracování své práce prokázala autorka odpovídající teoretické znalosti z oblasti 
farmakologie, které dokázala aplikovat na řešení tohoto zadání. Vlastní a hlavní přínos autorky spatřuji hlavně v části 
věnující se farmakoterapii, zvláště pak v analýze nevhodných léků.  
Kladně hodnotím relativně velmi dobré a podrobné grafické zpracování výsledků. 
Diskuse je napsaná adekvátně k tématu.  Závěr je formulován logicky a přehledně.  
Přílohy  
Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 
Výhrady a otázky pro diskuzi: 
- Autorka ne zcela správně ovládá práci se zkratkami. Termín metabolický syndrom je na některých místech 

vypsán celými slovy jinde pouze zkratkou. Některé zkratky jsou použity bez vysvětlení a vysvětleny až později – 
FFA, TAG, VLDL, TSH nebo TK. 

- V teoretické části je podrobně popsaná farmakologická léčba, v kapitole o nefarmakologické léčbě však zcela 
chybí zmínka o vlivu spánkového režimu, práce na směny i konzumace alkoholických nápojů. 

- V kapitole o ovlivnění farmakoterapie stravou zcela chybí údaj o induktoru CYP3A4, kterým je třezalka 
tečkovaná.  

- Autorka používá pouze popisnou statistiku. Práce by si jistě zasloužila použití analytických statistických metod, 
například korelace, spojité funkce, porovnání pohlaví a hlavně analýzu souvislostí mezi pohlavím, věkem, 
životním stylem a zvolenou medikací.   
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Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní bakalářských prací (Opatření děkana č. 
10/2010). Stylistická a gramatická úroveň odpovídá úrovni bakalářské práce.  
Práce odpovídá / neodpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 
Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně  velmi dobře  dobře       neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 30. 5. 2019                                       MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. 
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