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Diplomová práce Bc. Anny Vážné se zaměřuje na sarkopenii, dosud nedostatečně popsaný 
chorobný projev, který ve zvýšené míře provází Parkinsonovu nemoc (PN). Diplomantka však 
nepojímá sarkopenii jen jako obávanou komplikaci pokročilých stádií PN. Ve své práci ji 
představuje jako příznak, který může být detekovatelný již od nejčasnějších stádií a sloužit 
jako ukazatel závažnosti dalšího rozvoje PN a jiných neurodegenerativních onemocnění ze 
skupiny synukleinopatií.  

Práce je pečlivě vypracovaná a čtivě sepsaná. V úvodu diplomantka soustředila odborné 
poznatky v rozsahu, který přesahuje znalosti absolventa lékařské fakulty i neurologa, který se 
nespecializuje na příslušné onemocnění. Tím nastavila vysoký standard i pokud jde o 
metodickou kvalitu vlastní práce a pro zpracování a interpretaci výsledků.  

K ověření předpokladů práce byly zvoleny metodické přístupy, které umožnily hodnotit 
sarkopenii i u osob trpících poruchou chování v REM spánku (RBD), uznávané jako rané 
stádium PN či jiných synukleinopatií, předcházející rozvoji jejich motorických příznaků. Sběr 
dat probíhal v rámci širší výzkumné studie těchto onemocnění řešené na Neurologické 
klinice 1. LF UK. Diplomantka shromáždila dvě poměrně rozsáhlé kohorty 32 pacientů s PN a 
28 osob s RBD, jejichž diagnózy byly stanoveny podle platných diagnostických kritérií. Vlastní 
protokol měření prováděných diplomantkou se zaměřil na vybrané parametry sarkopenie, 
tělesného výkonu (chůze, svalové síly ruky) a tělesného složení technikami antropometrie a 
bioimpedance. Dále autorka využila výsledky hodnocení tíže příznaků onemocnění dle 
příslušných klinických škál. U pacientů s PN se podařilo prokázat vztah mezi ukazateli klinické 
tíže příznaků a parametry sarkopenie. 

Diplomová práce tedy naplnila stanovené cíle. Z odborného hlediska k ní nemám 
závažnějších připomínek. Po jazykové stránce se autorce sice zcela nepodařilo vyhnout 
drobným tvaroslovným chybám, jež zřejmě vznikly zkracováním původně delšího textu (např. 
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v 1. větě českého abstraktu či v 8. řádku úvodu). Tyto chyby ale nenarušily celkově dobrou 
srozumitelnost a čtivost práce. Rovněž obrazové přílohy jsou názorné a srozumitelné. 

V souhrnu hodnotím diplomovou práci Bc. Anny Vážné vysoce kladně. Práce se zaměřuje na 
aktuální, dosud nedostatečně probádané téma, jež je významné pro poznání patogeneze a 
potenciálně i pro terapii Parkinsonovy nemoci. Diplomantka prokázala schopnost excerpovat 
relevantní informace k tématu práce i ze zdrojů toto téma přesahujících, pracovat dle 
stanovené metodiky, registrovat kvalitní data v rozsáhlém souboru probandů, zpracovat a 
zhodnotit výsledky ve vztahu ke stanoveným cílům. Doporučuji tedy, aby práce byla uznána a 
aby na jejím základě byl diplomantce přiznán příslušný titul. 

 

Otázky:  
1. Jak se diplomantka při zpracování výsledků vyrovnala s rizikem zkreslení vlivem 

relativně málo početné kontrolní skupiny zdravých dobrovolníků? Neplánuje v zájmu 
zveřejnění výsledků doplnit soubor kontrol na počet srovnatelný se skupinami 
nemocných? Není šance, že se po rozšíření souboru kontrol objeví některé odchylky 
v parametrech sarkopenie i ve skupině osob s RBD? 

2. Může hodnocení tíže sarkopenie přispět k predikci dalšího rozvoje onemocnění při 
longitudinálním sledování pacientů s RBD a s PN? Které parametry se pro to jeví jako 
nejnadějnější?  
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