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Posudek 
 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Bakalářská práce „ Baritrické operace a jejich vliv na vývoj hmotnosti a některé metabolické 
parametry“ se zabývá aktuálním v současné době velmi preferovaným způsobem léčby 
obézních pacientů s metabolickými komorbiditami. Vzhledem k tomu, že řada zavedených 
operačních přístupů se provádí teprve krátkou dobu, jsou každé poznatky v této oblasti 
přinášené podle pravidel medicíny založené na důkazech, velmi vítané a ceněné odbornou 
veřejností.  
Tato bakalářská práce v teoretické části vychází z hodnotných domácích i zahraničních 
literárních pramenů a svědčí o dobré znalosti a orientaci autorky v dané problematice. Text 
má logické členění, je zpracován přehledně, avšak dostatečně podrobně. Mám drobnou 
výhradu k překladu z anglických pramenů, kdy autorka zavádí termín „biliopankreativní“ 
místo v českém písemnictví běžně se vyskytujícího termínu „biliopankreatický“.   Jinak je 
práce napsána jak stylisticky, tak jazykově na vysoké úrovni, je doplněna řadou grafů, tabulek 
a obrázků, které rovněž splňují formální náležitosti. 
 Vlastní výzkumná práce pak přináší a potvrzuje některé velmi recentní poznatky uváděné 
v současné době v impaktovaných odborných časopisech, jako je např. zjištění, že váhová 
redukce v prvním roce od operace je významně vyšší po tzv. tubulizaci žaludku ve srovnání 
s metodou gastrického bypassu.   
Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací.  



Práci proto hodnotím jako velmi zdařilou, vědecky hodnotnou, náročnou jak pro teoretické 
zpracování, tak pro vlastní výzkum, odpovídající požadavkům na bakalářskou práci a proto 
ji doporučuji k obhajobě. 
 
Práci klasifikuji stupněm  výborně   
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce:  
 

1. Jaké nejčastější subjektivní obtíže byly udávány pacienty po jednotlivých bariatrických 
výkonech.  

 
2. Jak se od sebe odlišoval časový průběh zavádění kašovité stravy po jednotlivých 

popisovaných typech operací. 
 
 

3. Byly pozorovány u pacientů po jednotlivých typech operací některé nutriční deficity? 
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