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Celkové hodnocení: 

 
Autor si zvolil velmi aktuální a důležité téma – sarkopenie je jistě 
problémem vyššího věku a bylo by velmi záslužné, kdyby se větší publicity 

dostalo faktu, že zejména kouření je významným rizikem. 
 

Práce psána anglicky na dobré úrovni, má 81 stran, 21 tabulek, 19 grafů, 
65 citací a 6 příloh, což jsou publikované práce autora.  

 

Abstrakt je přehledný, jasný, informativní. Rešerše odborné literatury má 
odpovídající úroveň, byla zvolena adekvátní odborná literatura. Je 

pochopitelné, že prameny jsou především zahraniční vzhledem k 
nedostatku české literatury věnující se tomuto tématu – uvedené práce 

jsou však pouze zahraniční, mezi 65 citacemi není v češtině ani jedna. 
Snad by bylo možné citovat alespoň některou českou práci o sarkopenii. 

Logická struktura práce je na dobré úrovni, metodologie je adekvátní a 
všechny klíčové postupy jsou podrobně popsány a splňují nároky na 

vědeckou práci.  
 

Zpracování tématu a interpretace získaných poznatků: Výsledky jsou 
prezentovány srozumitelně a přehledně.  

 
Konkrétní poznámky: 

 

Kapitola 1.3. „Cigarette smoking“ na str. 13 by měla popisovat možnou 
souvislost kouření a sarkopenie, tedy podstatu celé práce. Má však jen 11 

řádek a zejména věta „It contributes to development of lung cancer, 
chronic inflammation and so on.“ je opravdu více než stručná – např. jen 

s ohledem na to, že rakovina plic není nejčastější příčinou úmrtí 
v důsledku kouření. Ani Diskuse se nad možnou kauzalitou nezamýšlí.  

Otázkou je i pojem „kouření cigaret“ v rámci celé problematiky závislosti 
na tabáku. 

 
Číslování tabulek: tabulka č. 20 na str. 68 má být pravděpodobně 

tabulkou č. 21 (tabulka 20 je na předchozí straně). 
 

 
 



 

 
Celkové shrnutí: 

 

Téma práce je aktuální a ukazuje na opomíjený aspekt závislosti na 
tabáku a pití alkoholu. Obsahovou i formální stránku práce považuji za 

vyhovující. Práce splňuje nároky disertace dle Řádu DS. 
 

Práce by si zasloužila širší publicitu zejména v českém písemnictví 
vzhledem k současné praktické absenci tématu. Doufejme tedy, že kromě 

již vytištěných kvalitních publikací v angličtině bude autor také publikovat 
v češtině. Výsledky by mohly přispět ke komplexnímu vnímání rizika 

závislosti na tabáku v ČR. 
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