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Posudek 

 

Volba tématu 

Zvolené téma je velmi aktuální a pro klinickou praxi významné. Odpovídá zaměření studia a 

koresponduje se zaměřením pracoviště, na kterém studentka prováděla výzkumnou část 

práce. Obtížnost tématu je přiměřená. 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní.  

 

Teoretická část 

Rozsah teoretické části dokládá, že autorka musela nastudovat velké množství odborného 

textu, nicméně ne vždy jej dovedla správně interpretovat. Z některých sdělení si nejsem zcela 

jistá, zda autorka problematiku pochopila správně. Příkladem budiž úvodní klasifikace 

dyslipidémií na primární, sekundární a smíšené. Práce je zatížena řadou stylistických chyb, 

ale i faktických nepřesností. Tyto bych autorce nutně nevyčítala, mohou být způsobeny její 

nezkušeností a složitostí rozsáhlé problematiky dyslipidémií. Avšak stylistické a gramatické 

chyby by se v bakalářské práci vyskytovat neměly. Nepozornosti autorky by se dalo přičíst 

vícero nedostatků. Například v kapitole o léčbě familiární hypercholesterolémie se dočteme o 

PCSK9 inhibitorech, tato léková skupina však chybí v přehledové tabulce. Ve výčtu 

ovlivnitelných rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění není zase zmínka o diabetes 

mellitus, jakožto zcela zásadním rizikovém faktoru. Nedokonalý mi též přijde nejednotný 

způsob vysvětlení použitých zkratek. Většina je vysvětlena v přiloženém seznamu, některé jen 

přímo v textu (v několika případech se tak stane až při opakovaném použití dané zkratky) a ve 

dvou případech dojde k nepochopitelnému vysvětlení pod čarou formou horního indexu.  



 

Abstrakt a klíčová slova odpovídají obsahu práce. Abstrakt je logicky uspořádaný, 

srozumitelný a obsahuje všechny náležitosti.  

Autorka čerpá z monografií a článků českých i zahraničních autorů. Referencí je dostatek, 

použité zdroje autorka však cituje nejednotně a ne vždy správně. U několika sdělení (např. 

„Srdečně-cévní onemocnění zapříčinily v roce 2017 49 tisíc úmrtí.“ nebo „Do 2 let od 

zanechání kouření se jedinec může dostat až na úroveň nekuřáka“) mi reference chybí úplně. 

 

Praktická část 

Praktickou část hodnotím velmi pozitivně. Autorka jasně formulovala cíle práce, jejichž 

náročnost byla přiměřená. Výsledky pak prezentovala konzistentně, jasně a přehledně. 

Úroveň diskuze odpovídá typu práce. Shrnuje a vysvětluje zjištění v praktické části práce, 

zamýšlí se nad významem nutriční edukace, důvody její nedostatečnosti a možnostmi jejího 

zlepšení. 

Praktická část vychází z teoretických závěrů, které autorka uvedla a snaží se je potvrdit na 

vzorku pacientů s familiární a smíšenou dyslipidémií. Teoretické předpoklady jsou 

s praktickými zjištěními poměrně dobře propojeny, autorka se dále věnuje i vlastním závěrům, 

které během výzkumné činnosti učinila. Pro autorku bylo jistě zajímavé sledovat, jak se 

pacienti s dědičnou poruchou snaží žít zdravěji než pacienti, kteří si tíži svého onemocnění 

zhoršili zejména svými převážně špatnými stravovacími návyky. V další výzkumné činnosti 

bych doporučovala rozšířit výzkumný soubor na více pacientů, aby byly výsledky více 

průkazné, a zaměřit se na důvody, proč pacienti s familiární hypercholesterolémií mají větší 

sklon k dodržování předepsané diety oproti pacientům se smíšenou dyslipidémií, u nichž by 

mohl být její efekt daleko lepší, ale evidentně k němu postrádají dostatečnou motivaci. 

 

Význam práce pro teorii/praxi: Výsledky práce autorce potvrdily, že samotná edukace 

pacientů je nedostatečná. Domnívám se, že autorka získala několik zajímavých námětů na 

zlepšení situace, které jistě využije ve svém profesním životě. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 

Formální zpracování práce 

Práce je zpracována podle požadavků kladených na zpracování bakalářských prací. 

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci klasifikuji stupněm:  Dobře 

 



 

Otázky k obhajobě práce: 

1. Jakou fyzickou aktivitu byste pacientovi s dyslipidémií doporučila? 

2. Jaký parametr lipidogramu je podle Vás správnou dietou nejlépe ovlivnitelný? 

3. Jak vypadá lipidogram u smíšené dyslipidémie a jak u familiární hypercholesterolémie? Kde 

lze očekávat větší dopad dietní edukace? 

 

 

 

V Praze dne: 31.5.2019                                                        Podpis oponenta bakalářské práce 

 


