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Slovní hodnocení, výrazné rysy autora/ky a práce:  
Náplní práce vypracované na pracovišti Ústavu soudního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha bylo 
provést statistické vyhodnocení zjištěné koncentrace alkoholu a acetonu v krvi zemřelých 
pitvaných v roce 2009 na uvedeném pracovišti. 
    V obecné části práce zvládla Dáša Wágnerová velmi dobře a přehledně úvod do 
problematiky „alkoholu“ a „acetonu“ tak, jak se s nimi setkáváme na pracovišti soudního 
lékařství. 
    V další části jsou uvedeny širší souvislosti, se kterými přicházíme do styku na zdravotnických 
pracovištích  při nálezech především acetonu u pacientů. 
    Popsané měřící metody jsou obvykle a standardně používány na pracovištích soudního 
lékařství a Dáša Wágnerová je zvládla na úrovni, která neodpovídá pouze běžnému 
laboratornímu rutinnímu užití. 
     
1.   Statistické vyhodnocení osob pitvaných v roce 2009 na uvedeném pracovišti z hlediska 
věku či rozdělení do skupin na muže a ženy, event. porovnání s celorepublikovými údaji. 
2.   Statistické vyhodnocení koncentrace alkoholu v krvi osob pitvaných ve stejném období. 
Zjištěné výsledky odpovídají již dříve potvrzeným předpokladům, např. vyšší koncentraci 
alkoholu u mužů. 



3. Podobné statistické vyhodnocení bylo provedeno i u pitvaných osob, jejichž krev obsahovala 
aceton. Zřejmým přínosem práce je při zjištění acetonu v krvi porovnání s údaji v pitevním 
protokolu event., je-li to možné, i s anamnézou zemřelé osoby. I když zpracovaný soubor byl 
poměrně malý, pouze rok 2009, není přínos tohoto sledování zanedbatelný a poukazuje na 
určité trendy při nálezu acetonu a to zejména s přihlédnutím k faktu, že podobné studie nejsou 
dosud běžně prováděny. 
     Závěrem lze říci, že předložená práce Dáši Wágnerové splnila to, co jsme od ní očekávali a 
zejména porovnání přítomnosti acetonu s dalšími údaji se jeví jako důležitý vstupní krok pro 
další sledování. Z uvedených důvodů tuto práci doporučuji k obhajobě  s výtečným 
hodnocením. 
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