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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Jan Juhász vypracovou svoji diplomovou práci na téma Léčba ischemické choroby dolních 
končetin. Práce je rešeršní. Autor nejprve popisuje samotné onemocnění včetně klinických 
manifestací, uvádí epidemiologické údaje, rizikové faktory a současnou diagnostiku. V hlavní 
části práce se věnuje farmakoterapii, kterou přehledně dělí na čtyři hlavní pilíře (prevence 
aterotrombotických komplikací, terapie symptomů s cílem zvýšit kvalitu života, terapie při 
kritické ischemii a prevence rozvoje rizikových faktorů). Oceňuji, že autor věnuje pozornost 
nejen farmakodynamice a farmakokinetice jednotlivých léčiv, ale i možným interakcím a také 
fakt, že se snaží opírat o nejnovější klinické studie. V práci je na doplnění zmíněna i 
nefarmakologická léčba. Za nejlepší část práce považuji diskusi, která velmi dobře shrnuje 
současné možnosti strategie léčby ischemické choroby dolních končetin a je napsána 
člověkem, který problematice rozumí.  
 
Dotazy a připomínky:  
Po obsahové stránce nemám k práci žádné závažné připomínky, naopak ji považuji za velmi 
přínosnou, protože sledované tématice je věnována mnohem menší pozornost, než-li např. 
ischemické chorobě srdeční. Je proto velká škoda, že to samé neplatí o stránce formální.  
Práce obsahuje překlepy i stylistické nedostatky, pravopis někerých slov není v celé práci 
jednotný, ne všechny zkratky jsou v seznamu zkratek, citace 102 a 103 jsou shodné, 
podobně citace 106 a 107 odkazují na stejný zdroj.  
 
 



DOTAZY: 
1) Jaká je prevalence ICHDK v České republice a jak je stabilní?  
2) Jak rozsáhlý screening ICHDK se u nás provádí?  
   
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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