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Posudek na bakalá řskou práci 

 
Jméno posuzovatele: 
doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D. 

 školitelský posudek 
X  oponentský posudek  

Datum:   2.9.2013 
 

Autor: Helena Polanská 
 
Název práce: 
Celiakie – zdravotní problémy neolitické stravy u dnešního člověka 
 
X  Práce je literární rešerší ve smyslu zve řejněných požadavk ů (pravidel).  

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem BP bylo vystopovat evoluční aspekty celiakie a podat přehled o aktuálních 
poznatcích této enteropatie s vysokou prevalencí v současné populaci. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
BP má 32 stran, text je členěný do 9 hlavních kapitol. Práce obsahuje abstrakt a 
klíčová slova v českém i anglickém jazyce, seznam zkratek, obsah, úvod + cíle 
práce, 6 hlavních kapitol (Celiakie, Neolit, Pšenice, Zemědělství a celiakie ve světě, 
Diskuse a Závěr), za 8. kapitolu je označen seznam obrázků a tabulek, za 9. kap. 
přehled použité literatury. Trochu nešikovné je členění kapitol oddílu 3.2, kdy další 
části (3.3, 3.4 atd.) jsou spíše podkapitolami tohoto oddílu než samostatnými celky. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Jako odborný podklad práce bylo použito 74 literárních zdrojů,  2 intenetové portály 
a 5 zdrojů označených jako „ostatní“, které zahrnují poznatky z absolvovaných 
odborných přednášek, metodický pokyn screeningu celiakie v ČR a e-mailovou 
konzultační korespondenci. Literární zdroje odpovídají svým rozsahem i strukturou 
typu práce. Citace literárních pramenů v seznamu literatury je jednotná, i když zcela 
neodpovídá obvyklým citačním normám. 
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je z formálního hlediska na dobré úrovni. Text je přehledně a logicky členěný, 
stylisticky čistý s dobrou formulací.  Mírné nedostatky jsou v popisu tabulek a 
obrázků – zde je lépe uvádět zdroj do závorky za popis, popis obrázků se uvádí 
POD obrázek a je zakončený tečkou.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle, uvedené v úvodu BP byly splněny. I když BP není příliš rozsáhlá, zadané téma 
bylo zpracováno v dostatečné šíři i hloubce. Autorka podala ucelený a velmi pěkně 
koncipovaný přehled aktuálních poznatků o celiakii a podařilo se jí zmapovat její 
evolučně-demografické pozadí. Ze všech oddílů práce je patrná velmi dobrá 
orientace autorky v dané problematice, schopnost efektivní práce s literárními zdroji, 
která se projevila zejména v syntéze poznatků, nejen v reprodukci informací. Vše 
dokládá velmi pěkný a výstižný závěr.  
Níže uvedené připomínky nejsou z mého pohledu závažného charakteru a 
neovlivnily můj názor na klasifikaci práce. 
 
 

Otázky a p řipomínky oponenta: 
 

- zařazení seznamu zkratek je v tomto případě možná zbytečné, obsahuje 
pouze 2 položky, které mohly být vysvětleny v textu 

- citace v textu – před tečkou, musí být součástí dané věty, ke které se vztahují 
- při odkazu na konkrétní studie v textu se jména neuvádí v závorce, ale „např. 

ve studii Makovický et al. (2011)“  (str. 8) 
- kap. 1.1 (str. 8) – BP je literární rešerší, proto lépe uvádět, že bude 

provedeno shrnutí údajů (informací), nikoliv dat 
- kap. 1.1 (str. 8) – prosím o vysvětlení smyslu věty: „Pro další výzkum 

prevence a léčby celiakie je téma vlivu výživy a zemědělství velmi přínosné.“ 
Jedná se zde o vliv výživy na zemědělství??  

- kap. 2.9.1 (str. 15) – schválen (vypadlo „v“) 
- kap. 2.10 (str. 15) – ve švédské studii (ne švédská studii) + lépe studiu 

prováděné na pacientech (ne s pacienty) 
- kap. 2.10 (str. 15) co je údaj „míra mortality 1.39“ ? 
- kap. 3.6 (str. 18)  - uváděn výskyt celiakie „v Americe“ – nejsou však 

specifikovány rozdíly – severní Amerika (USA, Kanada), střední Amerika, jižní 
Amerika – lze opravdu výskyt celiakie vysvětlovat pouze kolonizací a 
pěstováním pšenice ve všech těchto oblastech? 

- kap. 6 (str. 22) asi chyba „…prevalence států celiakie ve státech….“ 
 
Otázky:  

1) Je rozdíl mezi celiakií a prostou alergií na lepek? 
2) Jak je vysvětlováno, že celiatičky jsou více plodné ve vyšším věku a méně 

v mladém věku oproti zdravým ženám? (viz kap 2.10. str. 15) 
3) Prosím o vysvětlení citace ze str. 23 (kap. 6), že celiakie může chránit před 

bakteriální infekcí (cit. Zhermakova, 2010) – před jakou infekcí, jaký je 
mechanizmus této protekce? 

4) V diskusi je uváděn protektivní faktor kojení na vzniku celiakie (naznačeno už 
v Úvodu), ale nikde v BP tento faktor není rozvinutý. Mohou z tohoto faktoru 
vyplývat i historické populační rozdíly v prevalenci celiakie? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 
X  výborn ě    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
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