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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce řeší velmi důležitou problematiku 
hodnocení klidového metabolizmu ve vztahu k CHOPN. Studií, které by se jí zabývalo ve 
světě není mnoho, v ČR taková doposud nebyla provedena. Osobně považuji výsledky za 
velmi důležité a originální i vzhledem k tomu, že se jedná o prvotní pilotní studii, která 
umožní nasměrovat další zaměření výzkumu. Významnější je o to více, že v současné době 
vznikl celostátní registr pacientů s CHOPN, jehož cílem je najít faktory, které se velkou 
měrou podílejí na etiopatogenezi CHOPN a sledování kompozice těla společně s klidovým 
metabolizmem sem určitě patří. Nalezené korelace mezi REE a kompozicí těla odpovídají 
současným znalostem a jsou zpětnou vazbou, že výsledky jsou korektní.  
Práce je pečlivě napsaná téměř bez chyb (např. na str. 25 chybí ve větě "Pomocí množství 
kyslíku" slovo "inhalovaného"). Dalšími připomínky jsou: kapitolu Farmakoterapie považuji 
vzhledem k zaměření DP za zbytečnou, název kapitoly "Metody měření" by bylo vhodnější 
nazvat např. "Metody stanovení energetického výdeje" i vzhledem k podkapitole "Rovnice 
HB", která neměří, ale odhaduje klidový energetický výdej. Dále u internetového zdroje č. 10 
chybí datum jeho použití. 
Uvedené připomínky nesnižují úroveň předkládané DP a proto ji doporučujji k obhajobě. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
1. Byli někteří pacienti diabetici? Jak se projevuje diabetes melitus v utilizaci nutričních 
substrátů? 
 



2. Existují nějaká doporučení u pacientů, u kterých dojde k úbytku svalové hmoty, aby se 
snížilo riziko jejího dalšího odbourávání a tím zhoršení sledovaného onemocnění? 
 
 
    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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