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   Předložená bakalářská práce je uvedena na 80 stránkách textu ( + 8 stran příloh), rozložena 

do 4 kapitol. Problematika je pojata velmi široce. V teoretické části ( 2 kapitoly, 42 stran ) je 

podán přehled současných názorů na etiopatogenezu a diagnostiku choroby, zmíněna historie, 

uvedeny klinické projevy i léčba. Praktická část ( 2 kapitoly, 18 stran ) shrnuje výsledky 

dotazníkové akce, zaměřené na edukaci nemocných, rozsah a kvalitu informovanosti o 

celiakii.  

   Zvolené téma je vysoce aktuální. Celiakie patří k nejčastějším autoimunitním onemocněním 

vůbec, kvalifikované odhady uvádějí 40 – 50.000 celiaků v ČR. Nízká informovanost laické, 

bohužel ale i odborné veřejnosti vede ke skutečnosti, že většina z nich je dlouhodobě 

nediagnostikována, neléčena a tudíž ohrožena vznikem možných závažných komplikací. 

Získané výsledky práce potvrzují, že neuspokojivý stav může přetrvávat v době po stanovení 

diagnozy.  

   Teoretická část. 

V 15 oddílech je podrobný popis choroby a jejích možných projevů. Jednotlivé oddíly jsou 

logicky členěné, na sebe navazující, s dostatečným množstvím literárních odkazů ( i když 

většina jsou citace na internetu ).Rozsah i úroveň teoretické části považuji za plně dostačující. 

Rovněž část o bezlepkové dietě ( 6 oddílů ) je dostatečně rozsáhlá – charakteristika diety jako 

takové, seznam povolených a zakázaných jídel, praktické rady, ekonomická hlediska léčby.   

   Práce je psána čtivou, srozumitelnost češtinou. Počet chyb nepřesahuje únosnou mez, 

většinou jde o překlepy ( laktóza x laktáza, thyreoiditis x tyreoiditis, erythem x erytém, 

Quinoa x quinoa, Liberecký Kraj apod.), ojediněle o gramatickou chybu ( str. 23). 

K teoretické části mám tyto připomínky:  

- primární malabsorpční syndrom (str. 14 ) je pojem širší než jen celiakie, zahrnuje i 

další jednotky – tropickou sprue, deficit disacharidáz 

- forma a stadium ( str. 24 ) není totéž – 5 forem celiakie je správně uvedeno 

v předchozím textu na str. 18-21 

- nesnášenlivost mléka ( str. 22 ) není u celiaků trvalý jev, po zahájení bezlepkové diety 

se aktivita laktázy ve sliznici většinou zvyšuje a mléčné výrobky jsou tolerovány 

v dostatečném množství 

- některé úseky textu se opakují – např. výčet přidružených chorob 

- v části vyšetřovací metody – enterobiopsie – není zmíněna možnost histochemického 

vyšetření biopsie 

- zásadní připomínku mám k Příloze 1 – Schéma diagnostiky celiakie.Diagnostika se 

v současné době opírá o 2. revidované směrnice ESPGHAN z r. 1990. Tabulka přílohy 

ale těmto kriteriím neodpovídá, uvedený algoritmus již není užíván, k potvrzení 

diagnozy u dospělých není vyžadován zátěžový test lepkem ani opakovaná biopsie.  

 



Literatura v práci uvedená je zcela recentní, je např. uveden i metodický pokyn cíleného 

screeningu celiakie, vydaný ve Věstníku MZ ČR 28. února t.r. 

Praktická část 

   Popis dotazníkové studie, cílem bylo zjistit jakým způsobem, kým a v jakém rozsahu se 

uskutečnila edukace pacientů po stanovení diagnozy celiakie. Dotazník s 26 otázkami byl 

doručen 98 pacientům s nově zjištěnou celiakií, odpovědi byly zpracovány a uvedeny v % 

v tabulkách a četných grafech. Výsledky některých odpovědí jsou nečekané, zřejmě i 

v důsledku značné nehomogenity souboru ( děti, dospělí ) : 98% pacientů mělo bolesti břicha, 

26% průjmy, jen 2% snížené hodnoty železa v krvi. Zarážející je, že téměř 1/3 nemocných 

bylo sděleno, že mají celiakii, ale žádné další informace neobdrželi ! Jen o něco větší část 

pacientů se dozvěděla, že musí dodržovat bezlepkovou dietu. Autorka podrobně rozvádí 

jednotlivé otázky a odpovědi, polemizuje s výsledky a hodnotí je.  

   K této části práce mám tyto otázky: 

- dotazníky byla poskytnuty dobrovolně, na základě žádosti umístěné na internetu. Není      

pravděpodobné, že výsledky byly ovlivněny tím, že akce se účastnili především 

pacienti se subjektivně výraznějšími potížemi, déletrvajícím diagnostickým procesem, 

nespokojení s rozsahem a úrovní poskytnutých informací ? 

- bylo zaznamenáno bydliště nemocných  a příp. rozdíly u pacientů z velkých měst  

( Praha, Brno) a z venkovských oblastí ? 

- jsou v sestavě i pacienti s kožní formou manifestace  (herpetiformní dermatitida ) ? 

Poslední část práce – edukace – navrhuje způsoby, jak informovanost nemocných zlepšit, 

bezprostředně po stanovení diagnozy i v dalším průběhu. Navrhuje obsah, formy edukace, 

současné možnosti.  

   Příkladný je závěr práce – na 3 stranách je stručně, srozumitelně a vyčerpávajícím 

způsobem podán přehled o celiakii, patofyziologii, diagnostice, klinice, komplikacích i 

léčbě. Je popsána bezlepková dieta, úskalí a problémy s dodržováním. 

   Dokumentace práce je obsáhlá ( 9 obrázků, 6 tabulek, 11 grafů, 5 příloh ), přehledně a 

účelně řazená. Množství použité literatury je dostatečné ( 64 citací ). 

 

Celkové hodnocení 

   Téma práce je vzhledem k výskytu celiakie a stále trvajícím prodlevám v diagnostice i 

dispenzarizaci vysoce aktuální a potřebné. Práci v podstatě nelze co vytknout, po stránce 

obsahové i formální. Pro rozsah, způsob i zpracování ji považuji za velmi zdařilou, 

splňující nároky na bakalářskou práci. Stanovený cíl – zmapovat současnou situaci ve 

které se pacient nachází po stanovení diagnozy celiakie byl splněn. 

 

Doporučuji k obhajobě, klasifikace  výborně.  

 

30.května 2011                                                      

                                                                                  Doc.MUDr Miloš Dvořák, CSc 

 

 

   

    

 

 

    


