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Posudek 
 
Volba tématu 
Celiakie je onemocnění, jehož prevalence stoupá, ať už zlepšenou diagnostikou nebo 
zvýšením počtu pacientů obecně. V současné době se předpokládá v Čechách kolem 50 000 
pacientů s tímto onemocněním. Přes tuto skutečnost není povědomí o této chorobě a 
bezlepkové dietě – jedinému léčebnému prostředku při celiakii – ve společnosti nijak vysoké 
a většinou se o dietě a režimových opatřeních dozvědí až po zjištění diagnózy.  
Autorka bakalářské práce si dala za úkol zmapovat úroveň informací, které pacienti s celiakií 
dostali po její diagnostice. Téma je vysoce aktuální, postup zvolených metod – dotazníková 
akce se 98 vrácenými dotazníky – je velmi dobrý a účinný.  
Téma je originální a proto i obtížné, autorka se však zhostila dobře.  
 
 
Teoretická část 
Teoretická část je strukturována správně a logicky, autorka postupuje od historie a vysvětlení 
základních pojmů přes patofyziologickou stránku onemocnění, genetické vlivy a funkci 
prostředí.  
Dále se dostává přes klinický obraz a jednotlivé formy celiakie až k její diagnostice, průběhu, 
komplikacím a léčbě. Samostatnou kapitolou je screening celiakie, jedná se o velmi recentní 
informace, které autorka z připravených materiálů získala.  
Ve druhé části teoretické části se autorka dostává k bezlepkové dietě, všímá si povolených i 
zakázaných potravin, problematiky nápojů, dostupnosti potravin a pochopitelně i jejich 
ekonomických aspektů. 
Abstrakt i klíčová slova odpovídají obsahu a zaměření práce.  



Autorka zpracovala velké množství literatury včetně internetových odkazů různé kvality. 
Vždy ale dokázala odlišit kvalitní materiál, který potom v práci využívá jako základ teoretické 
části, vhodně využívala odborného jazyka, jazykové zpracování není zcela bez chyb, ale má 
vysokou úroveň. 
Celiakie je téma, které je velmi náročné na teoretické znalosti, ať už medicínské či z hlediska 
nutričních terapeutů, autorka se touto skutečností vypořádala dobře, z literatury byla 
schopna nastudovat veškeré podstatné skutečnosti a umístit je do teoretické části práce.  
 
Empirická část 
Cílem práce bylo zmapovat úroveň edukace pacientů pomocí dotazníků. Otázka byla 
formulována dostatečně přesně, stejně tak i cíle práce.  
Užitou metodou výzkumného šetření byla dotazníková akce mezi pacienty, kteří se léčí 
s celiakií, vzhledem k tomu, že se jednalo o pacienty z více zařízení, je tato forma v tomto 
případě vysoce účinná.  
Autorka zvolila soubor pacientů s diagnostikovanou celiakií, které oslovila cestou webových 
stránek, které se touto problematikou zabývají. Dotazník vrátilo 98 pacientů s celiakií, kteří 
odpověděli na všech 26 otázek v dotazníku. 
Časový harmonogram si autorka zvolila správně, poté jej beze zbytku dodržela. 
Z práce vyplývá, že edukace pacientů s diagnostikovanou celiakií ještě není na patřičné 
úrovni, částečně informace získávají pacienti od lékaře, částečně od sester, spolupacientů  či 
na internetu. Přestože existují příručky, nejsou stále dostupné všem pacientům. Toto zjištění 
bude možné využít a naplánovat zlepšení způsobu edukace pacientů s celiakií. 
Diskuse je spíše rozvaha autorky o problematice edukace a nedostatku vhodných zdrojů 
informací, než konfrontací vlastních výsledků s literárními údaji, nicméně je zde dobře 
rozvedena problematika, kterou se autorka práce zabývá 
Cíle, které si autorka postavila, byly splněny, závěr je formulován přesně.  
Autorka si zvolila vlastní cestu zjištění kvality edukace pacientů s celiakií v České republice, a 
to dotazníkovou metodu, otázky jsou formulovány dobře a z průzkumu vycházejí zajímavé 
výsledky a náměty k další práci. 
 
 
Přílohy  
Bakalářská práce obsahuje jak obrázky, tak fotografie převzaté z internetových stránek 
zabývajících se touto problematikou, dále dotazník a příručka o celiakii. Jejich kvalita je 
odpovídající. 
 
 
Formální zpracování práce 
Práce odpovídá normám stanoveným pro přípravu závěrečné práce, stylisticky je dobře 
zpracována, je přehledná a úroveň zpracování tabulek a grafů odpovídá potřebám této práce 
 
Autorka jednotlivé části bakalářské práce konzultovala pravidelně s vedoucím práce, tato 
spolupráce byla bez jakýchkoliv obtíží.  
 
 
 
 



Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 
Předložená bakalářská práce pojednává o celiakii, stále aktuálním tématu dnešní 
gastroenterologie a medicíny obecně. Autorka v teoretické části práce prokázala schopnost 
práce s literaturou a extrakce potřebných informací z ní. V části empirické si vzala za úkol 
zmapovat informovanost pacientů s čerstvě diagnostikovanou celiakií a úroveň edukace 
nových pacientů v České republice. Použila dotazníkovou metodu, na dotazníky odpovídali 
pacienti oslovení na webových stránkách pacientských sdružení.  
Úroveň edukace autorka neshledává jako optimální a navrhuje na podkladě své práce řešení 
– zpracování edukačních materiálů, které by byly pacientů s nevě diagnostikovanou celiakií 
zdarma k dispozici. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě  
 
 
Práci klasifikuji stupněm :  výborně až velmi dobře   
 
V případě hodnocení stupněm neprospěla uvést hlavní nedostatky práce a zdůvodnění 
tohoto rozhodnutí.  
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce (nutné) 
Bez zásadních připomínek  
 

1. Jaký rozsah publikace pro pacienty byste pokládala za ideální ?  
2. Co by měla obsahovat publikace pro nově diagnostikovaného pacienta s celiakií 
3. Kdo by měl pacienta informovat o celiakii a jak dlouhá by byla ideální doba ?  
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