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Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci „Dědičnost kardiovaskulárních 

onemocnění“ 

 

Autor: Andrea Košatová 

Vedoucí práce: Mgr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Bakalářská práce Andrey Košatové se zabývá dědičností kardiovaskulárních chorob 

(KVO). Díky tomu, že tato skupina onemocnění je zodpovědná za více než 50 % úmrtí 

v české populaci, jedná se jistě o téma aktuální a vhodné. Jako mnohé další z tzv. 

civilizačních chorob, patří i KVO mezi choroby multifaktoriální, s mnohdy nejasnou etiologií, 

a s komplikovanou, dlouhodobou a nákladnou léčbou u postižených pacientů. Dědičnost patří 

mezi hlavní rizikové faktory KVO. Tato rešeršní bakalářská práce si klade za cíl „popis 

nejnovějších poznatků o dědičnosti KVO“, a z velké části tento cíl i plní. 

Autorka zvolila jasnou přehlednou strukturu své práce. V úvodních kapitolách popisuje 

etiologii, prevalenci a incidenci KVO, stejně tak jako stručně charakterizuje známé rizikové 

faktory vzniku KVO. V dalších kapitolách potom probírá jednotlivé klinické jednotky KVO 

od arteriální hypertenze, aterosklerózy, ischemické choroby srdeční, až po chronickou žilní 

insuficienci a hlubokou žilní trombózu. Díky již zmiňované vysoké prevalenci KVO je 

k dispozici obrovské množství literatury a poznatků o jednotlivých chorobách, patřících 

k KVO. Autorka tak měla nelehký úkol zorientovat se v literatuře a vybrat ty nejdůležitější 

poznatky a data, která by presentovala ve své bakalářské práci. Rovněž o dědičnosti KVO se 

v poslední době objevilo dosti nových poznatků. Autorka čerpá hlavně z české literatury, a 

ačkoliv se jedná o literaturu moderní, jedná se ve většině případů o literaturu učebnicového 

typu. Chybí zde nové zahraniční studie z odborných časopisů, které se právě dědičností KVO 

zabývají. Díky tomu zde nenajdeme výsledky nejnovějšího typu populačně genetických studií 

multifaktoriálních onemocnění a jejich rizikových faktorů, tzv. GWAS – genome-wide 

association studies. Až na tento nedostatek je odbornost práce na vysoké úrovni, a text je až 

přeplněn informacemi o fyziologických a klinických aspektech KVO. Ačkoliv autorka 

částečně diskutuje již v jednotlivých kapitolách, je nutno říci, že samotná kapitola Diskuze je 

spíše kratší a moc protichůdných názorů z literatury se v ní neobjevuje. Závěr je potom 

v pořádku, a jasně a stručně shrnuje celou bakalářskou práci. 

 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava bakalářské práce je standardní, dobrá, téměř bez překlepů a tiskových 

chyb.  

Práce obsahuje 47 číslovaných stran, z čehož jsou 2 strany věnovány přehledu použité 

literatury a zbytek připadá na samotný text. Autorka správně pracuje s citacemi. Ve své práci 

cituje 19 klasických zdrojů a 14 internetových. Jak již bylo řečeno výše, postrádám 

cizojazyčné odborné zdroje, jejichž zahrnutí by jistě této bakalářské práci prospělo. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Celkový dojem z předložené bakalářské práce je velmi pozitivní. I díky tomu, že se autorka 

v profesním životě pohybuje ve zdravotnictví, byla schopná nejenom získat důležitou a 
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relevantní českou lékařskou literaturu k tématu své bakalářské práce, ale věřím, že i 

konzultovat některé nejasnosti přímo s kardiology a internisty. Spolupráce se mnou, jako se 

školitelem, byla rovněž bezproblémová. Autorka hlavní tvůrčí kroky konzultovala, jinak 

pracovala převážně samostatně. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

V kapitole 2.3 uvádíte rizikové faktory KVO. Zkuste, prosím, popsat ovlivnitelné faktory a 

uvést, jakým konkrétním způsobem jsou ovlivnitelné (změny diety, chování….). Dala by se 

nějak číselně vyjádřit, kvantifikovat, rizikovost jednotlivých faktorů (všech bez rozdílu 

ovlivnitelnosti)? Které 3 představují největší riziko? 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji k obhajobě, a i přes určité nedostatky zmíněné v tomto posudku věřím, 

že, v případě povedené obhajoby, si předložená bakalářská práce zasluhuje známku výborně. 
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