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Deficience vitamínu D jako rizikovy faktor onemocnění kardiovaskulárního
systému

PŤedložená bakaláŤská ptáce se zabyvá aktuální problematikou jednoh o z možnych
novych rizikovych faktor kardiovaskulárního onemocnění. Autorka ve své práci shrnula
zák|adní poznatky o vitamínu D . jeho struktuŤe, syntéze. mechanizmu prisobení, ričincích,
principu stanovení, a poté se zaměŤila na informace o vlivu nedostatku vitamínu D na rozvoj
patologickych stav , které Se dosud V souvislosti s vitamínem D neuváděly, pŤedevším
kardiovaskulární onemocnění.

Práce má rozsah 38 stran, je logicky a systematicky členěna, text je vhodně doplněn
obrázky a schémxy.Údaje autorka čerpala z 57 pÍevážně zahtaničních literárních zdroiri.

K pŤedložené práci mám několik oÍázek a pŤipomínek pÍevážně formálního charakteru:

Jaká hladina vitamínu D je považována za nedostatečnou? Jaky je rozdí| mezi deficiencí a
insuťrciencí? Jak rozumět větě na str. 22 ,,Zadeficienci je považována koncentrace nad25
nmol/I..."?
V celé práci je vhodné používat pro určity parametr stejné jednotky. Mťržete uvést, jaké
koncentraci v nmol/l odpovíd á, z americké literatury ptevzatá' klinick y vyznamná hladina
2 5 -hydroxycholekalciferolu 3 0 ngl ml?
Do závěru Se vloudila chybná věta' Že nedostatek vitamínu D má vliv na rozvoj
hypertenze prostŤednictvím inhibice sekrece reninu, i když dŤíve správně uvádíte, že
dihydroxycholekalciferol inhibuje syntézu reninu' a proto pŤi jeho nedostatku je renin.
angioten zinovy systém aktivován.

V práci Se objevují místy pŤeklepy, vynechání slova či gramatické nedostatky (napŤ.
pŤedposlední věta závěru), chyby v anglickém pŤekladu, nejednotné uvedení autorti
velkymi či malymi písmeny V Seznamu literatury, jednoduché Ťádkování obsahu, i když v
celé práci je pouŽito Ťádkování 1,5.

Závěr:

PŤedložená práce svym rozsahem a zpracovéním splĎuje požadavky kladené na
bakaláŤskou kompilační práci. Autorka prokázalá schopnost samostatně pracovat s 1iteraturou,
vybírat a tŤídit zák|adní informace, i když Se v někter;fch pasážich nevyhnula určité
neobratnosti. Práci doporučuji k pŤijetí a hodnotím ji

Velmi dobňe.
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