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Posudek 

 
Autorka si za téma své práce zvolila velice důležité a aktuální téma. Kardiovaskulární 

onemocnění jsou jedním z vedoucích příčin morbidity a mortality nejen v České republice a prevence 
formou racionálního životního stylu je jistě základním pilířem péče o rizikové pacienty. Vyvážená a 
pestrá strava založená na dostatku čerstvých potravin s omezením transnenasycených a nasycených 
mastných kyselin, jednoduchých cukrů je nedílnou součástí zdravého životního stylu spolu 
s pravidelnou fyzickou aktivitou úměrně individuálním možnostem. Samozřejmostí je nekouřit. 

Studentka přistoupila k otázce prevence kardiovaskulárních onemocnění z pohledu 
samotného nemocného a pokusila se zjistit, zdali jsou pacienti ve vyšším kardiovaskulárním riziku 
dostatečně informováni o vhodných režimových opatřeních. Míra informovanosti rizikových pacientů 
je více než zásadní a přináší nám nejen zprávu o zájmu pacientů o své zdraví, ale i o ne/dostatečném 
poučení pacientů ošetřujícím lékařem. Studentka téma kardiovaskulární prevence velice podrobně 
nastudovala a zpracovala, což je zřejmé z podrobného a uceleného teoretického úvodu. Autorka jistě 
prostudovala mnoho pramenů, s problematikou se seznámila a dle textu lze soudit, že se v tématu 
velice dobře orientuje. 

Jak teoretická, tak praktická část je vypracována přehledně a bez větších gramatických či 
stylistických nedostatků. Dotazníkové šetření probíhalo formou dotazníku jednak v tištěné formě a 
jednak online na internetových stránkách. Postrádám zde osobní kontakt s pacientem, který by 
studentce poskytl praktickou zkušenost práce s pacientem. Nicméně bylo jistě zajímavé hodnotit 
míru informovanosti pacientů a v neposlední řadě je také důležitá zkušenost, jaký podíl pacientů byl s 
vyplněním dotazníku svolný. 

Vlastní vyhodnocení výsledků je srozumitelné, podrobně rozebrané a pěkně graficky 
zpracované. Podle mého názoru se autorka důkladně zamýšlí nad výsledky šetření, kriticky rozebírá 
možné nedostatky práce. 

Celkově je práce konzistentní, přehledná a pro klinickou praxi přínosná. 
 
Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci. 
 
Doporučuji práci k obhajobě. 
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