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POSUDEK 

 

Volba tématu 
 

Přístup autora k zadanému tématu, zvolený postup řešení z hlediska současných metod: 

Rozsah teoretického úvodu dokládá pozornost, kterou autorka věnovala přípravě.  

Rozsah a hloubka dotazníkového průzkumu odpovídá časovému prostoru a kapacitě, kterou mohla 

autorka přípravě a zpracování výsledků věnovat. 

Aktuálnost tématu: 

Téma je aktuální a pro klinickou praxi významné.  

Výběr tématu a jeho obtížnost: 

Téma je přiměřeně obtížné a vhodné ke studijnímu zaměření autorky.  

 

Teoretická část 

Abstrakt a klíčová slova: 

Abstrakt dostatečně vystihuje zaměření bakalářské práce a nástin vlastní dotazníkové studie, bohužel se 

nepřesně vyjadřuje o výsledcích („U pacientů, kteří nemají nastavenou farmakologickou léčbu, ke 

změnám lipidogramu nedochází.“), což může čtenáře odradit. 

Úroveň práce s literárními prameny, informačními zdroji, správnost a úplnost citací použitých zdrojů: 

Referencí je dostatek, autorka použila české i zahraniční zdroje. Bohužel zdroje jsou občas citovány 

nesprávně a nejednotně, chybí názvy článků v časopisech, jsou chybně (nadbytečně) uváděny tituly 

„MUDr“ apod. 

Přesnost formulování myšlenek, práce s odborným jazykem, úroveň jazykového zpracování: 

Z rozsahu teoretické části je patrné, že autorka nastudovala velké množství odborného textu a 

zpracování teoretické části věnovala mnoho hodin práce. Problematika poruch metabolismu 

lipoproteinů je navíc poměrně složitá a popsat ji výstižně a srozumitelně může být složité. Občas jsem 

zaznamenala značně nepřesné formulace, což by mohlo vést k chybnému pochopení, pokud by byl 

čtenářem jedinec, který se problematikou dyslipidémií podrobně nezabývá. V textu je bohužel také 

nemálo překlepů a gramatických chyb, které by se v bakalářské práci objevovat neměly. 

 

Praktická část 

Formulace výzkumné otázky, cílů práce: 

Autorka jasně formulovala cíle práce. Domnívám se, že cíle práce byly přiměřeně náročné. 

Užité metody výzkumného šetření: 

Použité metody byly přiměřené tématu a rozsahu práce. Velmi pozitivně hodnotím individualizaci péče 

o pacienta, edukace nebyla uniformní, ale individuálně upravována. 



 

 

Charakteristika zkoumaného souboru: 

Zkoumaný soubor byl poměrně malý (35 pacientů), což nelze ale vytýkat autorce, v ambulanci 

specializované na léčbu poruch lipidového metabolismu je velmi složité najít dostatečné množství 

pacientů léčených pouze nefarmakologicky. Rozložení pacientů s jednotlivými diagnózami a pacientů 

léčených farmakologicky versus nefarmakologicky bylo rovnoměrné. 

 

Rozvržení časového plánu zpracování empirické části práce: 

Přiměřené možnostem studenta bakalářského programu. Bylo by jistě vhodné, aby prospektivní část 

studie byla delší, nicméně zde je chyba částečně na straně vedoucí bakalářské práce, poměrně dlouhou 

dobu nám trvalo vybrat vhodné pacienty, zejména pouze nefarmakologicky léčené, jak již bylo zmíněno 

výše. 

 

Dosažené výsledky, jejich správnost a interpretace 

Dosažené výsledky jsou prezentovány konzistentně, zejména bych chtěla pochválit velmi přehledný a 

edukativní graf 1 s přilehlou tabulkou, které velmi jasně a přehledně ukazují na změny lipidogramu 

v retrospektivní části studie ve všech čtyřech skupinách pacientů (FH léčená farmakologicky, FH léčená 

pouze režimovými opatřeními, smíšená dyslipidémie léčená farmakologicky, smíšená dyslipidémie 

léčená pouze nefarmakologicky).  

Rovněž souhlasím s formou podání výsledků prospektivní části formou kazuistik, vzhledem k malému 

počtu pacientů je tato forma vhodnější než snaha o globální uchopení problému. 

 

Úroveň diskuse: 

Diskuse by měla být rozsáhlejší a měla by více komentovat předložené výsledky. Jak už jsem uváděla u 

hodnocení abstraktu, shrnutí výsledků není zcela přesné, v diskusi je uvedeno: „Výsledky ukázaly 

zlepšení pouze u farmakologické léčby, ať už se jednalo o familiární hypercholesterolémii či smíšenou 

dyslipidémii“, ale dle grafu 1 pokles TG ve skupině pacientů se smíšenou dyslipidémií léčených 

nefarmakologicky byl dokonce vyšší než ve skupině pacientů s FH léčených farmakologicky. Autorka by 

se tedy měla více zaměřit nejen na rozdíly mezi skupinami z pohledu ovlivnění lipidogramu jako celku, 

ale také nad tím, jaké parametry lipidogramu můžeme dietou ovlivnit lépe a jaké změny lze tedy při 

dietních opatřeních vůbec očekávat. 

Pozitivně hodnotím zamyšlení autorky v závěru diskuse nejen nad dietní edukací jako takovou, ale také 

nad její frekvencí, osobně se domnívám, že opakování a klinické kontroly jsou v celém procesu nutriční 

edukace zcela zásadní. 

 

Význam práce pro teorii/praxi, doporučení pro praxi: 

Domnívám se, že výsledky práce přinesly autorce i čtenářům této práce několik zajímavých námětů na 

zlepšení samotné edukace pacientů.  

 

Přílohy 

 

Kvalita příloh: 

V přiměřené kvalitě. 

 

Grafická dokumentace, edukační materál: 

Grafická dokumentace zahrnuje několik sloupcových grafů a tabulek v přiměřené kvalitě provedení.  

 

Formální zpracování práce: 

 

Jak práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečnch prací (Opatření 

děkana č. 10/2000): 

Odpovídá.. 

 

 



Stylistická úroveň práce: 

Celkově je stylistická úrověň přiměřená. 

 

Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): 

Psaný text je přehledný, stejně tak tabulky a grafy.  

 

Celkové hodnocení práce 

Autorka hezky zpracovala důležitou problematiku rozdílného vlivu diety na parametry 

lipidogramu u pacientů s familiární hypercholesterolémií (tedy primárně genetickou poruchou) a 

smíšenou dyslipidémií, kde lze obecně více očekávat vlivy zevního prostředí, větší dopad 

ne/dodržovaných režimových opatření (a tedy i dietní edukace) 

Jako vedoucí bakalářské práce musím konstatovat, že úroveň bakalářské práce jako takové 

zcela neodpovídá obrovskému množství hodin, které autorka věnovala zpracování dat a práci 

s pacienty; diskuse, které jsme vedly na téma jednotlivých pacientů se jí nepodařilo zcela dobře převést 

do písemné formy. Nicméně domnívám se, že cíl práce i její závěry mohou být pro autorku i případné 

čtenáře velmi přínosné, poukazují na důležitost nefarmakologických postupů zejména u pacientů se 

smíšenou dyslipidémií, kde jsou rezervy většinou nemalé. 

 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. 

 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Práci klasifikuji stupněm : velmi dobře   

 

Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

 

• Na základě Vaší zkušenosti s pohovory s pacienty, uměla byste vymezit/definovat skupinu 

pacientů s familiární hypercholesterolémií, kteří jsou i přes kardiovaskulární riziko vyplývající 

ze své choroby, léčeni nefarmakologicky a proč? 

• Mohla byste ještě jednou ve 3-5 větách shrnout výsledky a závěry Vaší bakalářské práce? 

• Ve své práci se mj. zmiňujete o kouření jako rizikovém faktoru aterosklerózy. Jak byste 

edukovala/podpořila kuřáka v zanechání kouření? 
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