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Posudek  

Autorka si za téma své práce zvolila zajímavé a důležité téma. Oceňuji, že studentka toto téma 

velice podrobně nastudovala, což dokládá rozsáhlým zpracováním v teoretické části. V 

praktické části shrnuje výsledky sledování pacientů ve vlastní praxi. 

Práce je členěna do dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o obezitě, ischemické 

chorobě srdeční, rizikových faktorech vzniku těchto onemocnění, jejich prevenci a terapii. 

Praktická část bakalářské práce je věnovaná sledování souboru pacientů, kteří se rozhodli 

snížit hmotnost změnou dietních a režimových zvyklostí. Na začátku sledování byly 

pacientům změřeny přístrojem Accutrend hladiny celkového cholesterolu, triglyceridů, 

změřen obvod pasu a krevní tlak. Sledované osoby byly následně edukovány a poučeny o 

následném dodržování doporučených opatření. Opakované měření všech sledovaných hodnot 

bylo provedeno po třech měsících, kdy byl zhodnocen vliv redukce hmotnosti na sledované 

parametry. 

Jak teoretická, tak praktická část je vypracována přehledně a bez větších gramatických či 

stylistických nedostatků. Dotazníkové šetření prováděla autorka s jednotlivými pacienty 

samostatně v průběhu několika měsíců, což jí poskytlo praktickou zkušenost práce s 

pacientem, jistě je pro autorku také přínosné pozorovat reakce a zkušenost pacientů. V 

neposlední řadě je také důležitá zkušenost, jaký podíl pacientů byl ochoten k spolupráci. 

Vlastní vyhodnocení výsledků je srozumitelné a podrobně rozebrané. Podle mého názoru se 

autorka důkladně zamýšlí nad výsledky šetření, kriticky rozebírá možné nedostatky. Celkově 

je práce konzistentní, přehledná a pro klinickou praxi přínosná. Zejména bych chtěl 

vyzdvihnout fakt, že autorka s pacienty svou praktickou část tedy reálně „odpracovala“ a 

sama navrhla možná řešení a nedostatky. Moje role zde byla spíše rolí „konzultanta“ a práce 

by na zkušenosti autorky mohla býti přeci jen ještě lépe zpracována, proto navrhuji známku 

velmi dobře.  

V Praze 9.6.2020      doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.  


