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Posudek 

  

Volba tématu 

Předložená práce se zabývá aktuální problematikou výživy u pacientů s atopickou dermatitidou. 

Zvolené téma je důležité vzhledem k trvale vzestupnému trendu prevalence atopické 

dermatitidy. Vliv stravy na projevy atopické dermatitidy je tak stále velmi aktuálním tématem.. 

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

Teoretická část 

V teoretické části je přehledně a srozumitelně rozebírána etiologie a patogeneze atopického 

ekzému, jeho prevence, rizikové faktory jeho vzniku a vhodná  výživa pro pacienty s tímto 

onemocněním. Teoretické poznatky byly čerpány z recentních monografií a článků českých i 

zahraničních autorů, jejich množství je přiměřené. 

Praktická část 

V praktické části byly pro dotazníkové šetření vybrány dvě skupiny respondentů - pacienti 

alergologické ambulance a respondenti vyplňující elektronický dotazník. Cílem bylo zjistit, zda 

strava ovlivňuje projevy atopického ekzému, jakým způsobem byla tato skutečnost prokázána 

a zjistit, zda existuje vztah mezi rozsahem postižení kůže atopickým ekzémem a omezeními 

v běžném životě. 



V diskuzi, která je rozčleněna na dvě části, jsou porovnávány výsledky obou skupin 

respondentů ve vztahu k jednotlivým otázkám. Diskuze je dostatečně rozvinutá a obsáhlá, i ve 

vztahu k poznatkům z literárních údajů.  

Závěr je formulován logicky a přehledně. 

Téma práce bylo zpracováno standardním způsobem odpovídajícím úrovni bakalářské práce. 

 

Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní diplomových prací 

(Opatření rektora č. 6/2010, Opatření rektora č. 8/2011 a Opatření děkana č. 10/2010).  

 

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 

Otázky a připomínky k obhajobě práce byly řešeny v průběhu jejího zpracování a jsou 

součástí diskuze.  

 

V Praze dne 30.4.2020                                 MUDr. Zuzana Humlová, Ph.D. 

     Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN 
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