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Posudek 

Práce je logicky členěna a její struktura je adekvátní. Abstrakt a klíčová slova odpovídají 
obsahu práce.  

 

Volba tématu 

Přístup autorky k zadanému tématu i postup zvolený k řešení byl adekvátní. Téma hodnotím 
jako aktuální.  

 

Teoretická část 

Autorka čerpá z monografii a článků českých i zahraničních autorů. Použité zdroje autorka 
cituje správně.  Formulace autorky jsou adekvátní, ačkoliv v některých pasážích je způsob 
vyjadřování poněkud komplikovaný. Místy autorka přebíhá od primárního 
hyperaldosteronismu k esenciální hypertenzi, kde je mechanismus vzniku vysokého krevního 
tlaku jiný. Výtky mám i k stylistickým chybám v textu, některé věty působí jako přeložené 
z internetových překladačů a nemají český slovosled. 

 

Praktická část 

Formulace hypotéz a cílů práce jsou adekvátní. Průběh sbírání dat byl bohužel ovlivněn 
COVID pandémií, a proto bylo získáno relativně malé množství takto nemocných. Na 
všechny položené otázky podává autorka v závěru odpověď. Stanovené cíle práce byly 
splněny. 

 

Přílohy  

Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě. 

 



 
Celkové hodnocení práce: 
Slečna Mrika Sahatciu zpracovala bakalářskou práci zaměřenou na hodnocení příjmu 
kuchyňské soli u nemocných s arteriální hypertenzí na podkladě primárního 
hyperaldosteronismu, jenž patří k nejčastějším endokrinně podmíněným formám vysokého 
krevního tlaku. Jedná se o krajní formu sůl senzitivní hypertenze, kde nadměrný příjem 
sodíku může dále zhoršovat krevní tlak a cílové orgánové poškození. V metodice využila 
výživový dotazník, na jehož formulaci se aktivně účastnila. Průběh sbírání dat byl bohužel 
ovlivněn COVID pandemií, a proto bylo získáno relativně malé množství takto nemocných. 
Práce zahrnuje teoretickou část, která je přehledně zpracovaná, nicméně místy autorka 
přebíhá od primárního hyperaldosteronismu k esenciální hypertenzi, kde je mechanismus 
vzniku vysokého krevního tlaku jiný. Výtky mám i k stylistickým chybám v textu, některé věty 
působí jako přeložené z internetových překladačů a nemají český slovosled. Praktická část je 
zpracována pečlivě a její výsledky mohou pomoci v lepší edukaci těchto pacientů. 
Předkládanou bakalářskou práci vypracovala samostatně a pravidelně docházela na 
konzultace.   

 

Doporučení / nedoporučení k obhajobě: Doporučuji práci k obhajobě. 
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