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Práce se zabývá vlivem kouření a konzumace alkoholu na rozvoj sarkopenie v geriatrické 

populaci. Je koncipována jako metaanalýza dostupných studií publikovaných v odborném 

tisku. Celý text je v angličtině. 

 

V úvodní části je definována sarkopenie v kontextu odborné literatury a jako nejvhodnější 

byla pro účely této práce vybrána konsenzuální diagnostická kritéria EWGSOP (European 

Working Group on Sarcopenia in Older People) z roku 2010.  

 

Analyzované práce (kros-sekční a kohortové, většinou nerandomizované studie na převážně 

ambulantní populaci seniorů starších 65 let) byly vyhledávány ve standardních 

biomedicínských databázích: PubMed, Web of Knowledge, EBSCI a ScienceDirect. 

Z celkového počtu 373 publikací bylo do detailní analýzy zahrnuto celkem 20 článků s údaji o 

34 000 subjektech. 

 

Ve vybraných článcích byla detailně analyzována získaná data, převedena do kontingentních 

tabulek a následně statisticky zpracována (výpočet odds ratio a použití věkově adjustovaných 

modelů s lineární regresí). 

 

Výsledky potvrdily negativní působení kouření na progresi sarkopenie (prohloubení 

sarkopenie ve skupině kuřáků), a naopak se ukázal částečně protektivní účinek konzumace 

alkoholu.  

 

Rozsah 81 stran textu, 66 citací (domácí i zahraniční impaktované články, recentní zdroje), 5 

příloh o 56 stranách (původní publikace autora v odborných časopisech – včetně 

impaktovaných - vztahující se k tématu sarkopenie)  

 

Hypotézy a cíle studie jsou dobře formulované, logické a jasné. 

 



Práce je psána srozumitelně, jsou citovány soudobé práce. Autor publikoval část výsledků 

v impaktovaných  časopisech jako první autor (Physiological Research, IF 1,487; Isokinetics 

and Exercise Science, IF 0,354), a je spoluautorem další impaktované publikace (Isokinetics 

and Exercise Science, IF 0,354). Uvedené původní práce jsou uvedeny na konci disertační 

práce jako příloha. 

 

Text je logicky řazený, citace jsou adekvátní, se vztahem k dané problematice. Celkově je 

úvodní část prezentována jako přehledný text, shrnující teoretické poznatky, z nichž vychází 

koncept disertační práce. Z textu úvodu jasně vyplývá, proč se autor zaměřil na problematiku 

sarkopenie jako jednoho z významných problémů současné geriatrie. 

 

V metodické části jsou vysvětlena kritéria výběru původních článků, následně podrobených 

kritickému rozboru. Detailně je popsána metodologie statistické analýzy. 

 

Výsledky jsou prezentovány celkem na 43 stranách textu, s obrázky a tabulkami.  

 

Diskuse na 5 stranách reflektuje studovanou problematiku i zjištěné výsledky. Jednotlivé 

body diskuse vyplývají z předchozího textu a jsou založeny na srovnání dat extrahovaných 

z analyzovaných původních publikací. 

 

Závěrečný souhrn stručně komentuje možné dopady studie na klinickou praxi a pro budoucí 

výzkum. 

 

Hlavním nedostatkem práce je poměrně omezený počet finálně zahrnutých publikací, na 

podkladě analýzy dvaceti článků je obtížné formulovat jasná a ověřená doporučení pro 

klinickou praxi, na druhou stranu existuje značné množství doložených argumentů ve 

prospěch omezení kouření (nejen) ve vyšším věku. Poměrně překvapivé zjištění o relativně 

malé škodlivosti alkoholu na rozvoj sarkopenie by si zasloužila hlubší diskusi – i ve srovnání 

s jinými patologickými procesy ve vyšším věku (osteoporóza, kognitivní a paměťová 

výkonnost, aj.). 

 

 
 

 



Otázky do diskuse 

1) V úvodu jsou diskutována různá diagnostická kritéria sarkopenie, jako nejvhodnější 

byla vybrána kritéria EWGSOP (European Working Group on Sarcopenia in Older 

People). Byla za účelem hodnocení respektována jednotlivá (odlišná) kritéria 

používaná v různých publikacích – nebo byla při extrahování dat prováděna korekce 

s ohledem na EWGSOP kritéria? 

 

2) Z detailní analýzy byly vyloučeny články obsahující duplicitní data ze stejné studie  a 

pouze jeden výstup z každého projektu byl zavzat do metaanalýzy (str. 17 „papers 

containing duplicate data from the same study were excluded so the only report from 

every project was used in the analyses“). Kolik takových duplicitních studií bylo 

nalezeno a který z duplicitních článků byl nakonec do metaanalýzy vybrán – a na 

základě jakého kritéria? 

 

3) Lze upřesnit některá inkluzní kritéria, zmíněná v tabulkách jen obecně? (např. str. 27 

Obrázek 3 „studies irrelevant to the analysis“ – v čem spočívala jejich irelevantnost?; 

str. 31 Obrázek 4 „other bias“ – která bias, jak byla významná?) 

 

4) Analýza srovnávající vliv kouření u žen a mužů: proč nebyly výsledky u žen 

signifikantní (str. 52 „except the females‘ analysis all the results were statistically 

significant“?) 

 

5) Lze považovat kouření a alkohol za provázané – nebo nezávislé rizikové faktory 

rozvoje sarkopenie? 

 

6) Existuje prahový efekt ve vlivu kouření a/nebo konzumaci alkoholu na rozvoj 

sarkopenie?  

 

7) Jak významný je podíl komorbidit? Lišily se jednotlivé analyzované studie 

v počtu/závažnosti komorbidit? Byly v některých studiích vážnější komorbidity mezi 

vylučujícími kritérii, zatímco jiné studie mohly být méně striktní ve výběru 

testovaných subjektů? 

 

 



Závěr: 

Dle názoru oponenta je předložená disertační práce srozumitelná, strukturovaná, 

s odpovídající metodikou a obsahuje výsledky metaanalýzy již částečně autorem 

publikované v impaktovaném časopisu. Autor prokázal schopnost orientovat se 

v odborné literatuře, hodnotit a publikovat zjištěné výsledky a zapojení do fungujícího 

řešitelského týmu. Doporučuji tuto disertační práci k obhájení a udělení titulu Ph.D. 
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