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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Téma diplomové práce si Bc. Kateřina Nováková zvolila sama. Má role byla spíše formální a 
autorce jsem pomáhala pouze při zpracování práce, které bylo po všech stránkách precizní a na 
velmi vysoké úrovni. 
Autorka prováděla všechna měření v Ústřední vojenské nemocnici - vojenské fakultní nemocnici 
v Praze pod vedením plk. MUDr. Miloše Bohoňka, Ph.D. (na Oddělení hematologie a krevní 
transfuze, Odd. klinické biochemie a Klinice infekčních nemocí), jehož hodnocení je následující: 
autorka zpracovala velmi aktuální téma kvality a vlastností plné krve, která je moderním 
přípravkem postupů hemostatické resuscitace při léčbě masivního krvácení u polytraumat. Ve 
své práci se zaměřila zejména na hemokoagulační vlastnosti deleukotizované krve, které jsou 
pro uvedený účel použití plné krve zásadní. Autorka postupovala samostatně s velmi 
zodpovědným přístupem, sama prováděla i řadu měření. Výsledky práce jsou velmi přínosné, 
ojedinělé i v zahraničním kontextu a vhodné pro publikaci v impaktovaném periodiku. 
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