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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  velmi dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tato práce zpracovává zajímavé téma z praxe a seznamuje s mezinárodním projektem 
MedPed. Hodnocení obsahové stránky práce je poněkud rozporuplné. Zatímco obecná část 
práce zabývající se dyslipidémiemi je dostatečně podrobná a relativně přehledně 
zpracovaná, část zabývající se projektem MedPed je, vzhledem k tomu, že tento projekt je 
uveden i v názvu této práce, až příliš stručná a jistě by si zasloužila větší pozornost a rozsah. 
Naopak je třeba vyzdvihnout zajímavý nápad vložit do textu rozhovor s Dr. Mračkem o 
projektu MedPed, i když by ho šlo lépe uvést. Někdy je také nepříliš povedená návaznost 
textu (např. uvedení kapitoly o plazmatických lipidech před kapitolou o lipidech obecně). 
Také formální část práce vykazuje řadu nedostatků, od překlepů a gramaticky špatných 
tvarů, přes faktické chyby (např. vysvětlení zkratky NO jako oxid dusný nebo HMG Co A jako 
Hydroxy-3-methylglutaryl koenzym-A reduktáza), absenci vysvětlení zkratek při prvním 
uvedení v textu (např. acetyl Co A nebo ICHS) a občasné nevyužívání již zavedených 
zkratek, absenci odkazu v textu na obrázky 5-10 a tabulku 1 (u obrázku 10 navíc chybí počty 
pacientů s familiární hypercholesterolémií za roky 2012 a 2013).  
 
 
 
 
 
 
    
 



 
Dotazy a připomínky:  
1) Mezi poruchy endogenního metabolismu lipoproteinů řadíte "heterozygotní FH3". Toto 
onemocnění nemáte nijak vysvětlené, mohla byste ho stručně charakterizovat? 
 
2) Uvádíte, že se lze v praxi setkat s celou řadou aterogenních indexů a zároveň uvádíte 
konkrétní limity pro tento parametr. Platí tyto limity obecně nebo pouze pro konkrétní způsob 
výpočtu aterogenního indexu, který v práci uvádíte? 
 
3) Uvádíte, že pro diagnostiku některých vzácných poruch metabolismu lipidů má význam 
vyšetření enzymů. Mohla byste uvést nějaké konkrétní příklady? 
    
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci králové dne 27. 5. 2014 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


