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Posudek 
 
Volba tématu 

Téma se zabývá aktuální problematikou metabolického syndromu. Vzhledem k tomu, že 
praktičtí lékaři by měli být těmi, kteří jako první diagnostikují jednotlivé složky 
metabolického syndromu a měli by zahájit odpovídající léčbu. Zvolené téma proto přestavuje 
zajímavý pohled na to, jakým způsobem a v jakém rozsahu je k pacientovi s metabolický 
syndromem přistupováno. 
 
Teoretická část 

Struktura a logické členění celé práce je přehledné a respektuje formální požadavky 
bakalářské práce. Abstrakt přehledně shrnuje obsah práce, klíčová slova v českém i 
anglickém jazyce odpovídají vybranému tématu. Úroveň zpracování literární rešerše, 
uvedení literárních pramenů a informačních zdrojů je na odpovídající úrovni a použité zdroje 
jsou aktuální. Citace jsou v textu uváděny pečlivě, zvolené řazení je však nestandardní. 
Úroveň odborného jazykového zpracování je velmi dobrá, v textu jsou však časté syntaktické 
chyby, které působí rušivě. Teoretická část práce je bez výrazných faktických chyb a téma je 
zpracováno dostatečně do hloubky a podává dobrý přehled o problematice metabolického 
syndromu. 
 

Empirická část 

Cíle práce a stanovené hypotézy jsou formulovány jasně a srozumitelně. Metodou použitou 
při řešení práce je anonymní dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři. Otázky v dotazníku 
jsou správně volené a vedou k zodpovězení stanovených hypotéz.  
Nalezené výsledky jsou popsány správně a dostatečně detailně, prezentované grafy jsou 
přehledné. Diskuse správně shrnuje nalezené výsledky. Součástí práce je i Manuál pro 
pacienty s metabolickým syndromem. V něm autorka předkládá jednoduchý souhrn 
doporučení pro pacienty s metabolickým syndromem. Tato část práce by si zasloužila 
pečlivější zpracování. Stanovené cíle práce byly kompletně splněny. Závěr přehledně shrnuje 
dosažené výsledky práce. 
 



Přílohy  

Kvalita příloh: Přílohy jsou zpracovány v odpovídající kvalitě a rozsahu. 
 
Formální zpracování práce 

Práce odpovídá normám, zákonným ustanovením a předpisům pro psaní závěrečných prací  
(Opatření děkana č. 10/2010). 
Stylistická úroveň práce: je dostačující i přes některé stylistické nedostatky.   
Formální náležitosti (přehlednost, úprava tabulek, grafů, obrázků apod.): Členění práce je 
přehledné, grafy a tabulky mají jednotný styl. 
 
Celkové hodnocení práce (6 – 10 vět) 

Práci hodnotím jako zdařilou, a to navzdory drobným nedostatkům, především stylistického 
a syntaktického charakteru. Kladně hodnotím volbu tématu, která je velmi aktuální a přináší 
zajímavý pohled na přístup praktických lékařů k pacientům s metabolickým syndromem. 
Teoretická část práce je zpracována pečlivě, literární zdroje jsou správně citované a recentní. 
Cíle práce jsou formulovány jasně a srozumitelně, výsledky jsou zpracovány a prezentovány 
kvalitně.  
 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci a doporučuji k obhajobě. 

 
Práci klasifikuji stupněm výborně. 

 
 
Otázky a připomínky k obhajobě práce: 

1) Čím si vysvětlujete tak nízkou návratnost vyplněných dotazníků? 
2) V manuálu doporučujete mimo jiné i sledování energetického příjmu pomocí aplikací 
dostupných na internetu. Myslíte si, že je důležitější sledování jen celkového energetického 
příjmu nebo spíše zastoupení jednotlivých makro a mikronutrientů? 
 

 
 
 
V Praze, 11. ledna 2015    MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D. 
 
 


