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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi 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 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Práce zpracovává důležité a pro praxi velmi přínosné téma. Je zpracovaná velice rozsáhle a 
podrobně (rozsahem odpovídá spíše práci disertační), tomu odpovídá i velmi nadstandardní 
počet literárních zdrojů, přesto si práce zachovává dostatečnou přehlednost, z čehož je 
patrná orientace autorky v dané problematice. 
Nalezené nedostatky jsou pouze formálního charakteru a z hlediska hodnocení práce nejsou 
příliš významné. Velkému rozsahu práce odpovídá vyšší počet překlepů, některé termíny se 
objevují nesprávně i vícekrát (např. podkan místo potkan), ne vždy jsou zkratky při prvním 
uvedení vysvětleny. 
Při hodnocení jednotlivých typů farmakoterapie by bylo vhodnější důsledněji oddělit studie 
provedené na laboratorních zvířatech a studie klinické. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Jaký je poměr zastoupení pneumocytů (alveolocytů) typu I a II v plicních sklípcích? 
 
2) Jaké faktory se podílí na nárůstu bazálního metabolismu u pacientů s ARDS? 
 
3) Jednou z hlavních příčin vzniku ARDS je sepse a různé protizánětlivě působící látky jsou 
předmětem zkoumání při léčbě tohoto onemocnění. Jaký máte názor na používání 
vazodilatačně působících prostaglandinů typu E1 a I2, jimž přičítáte prozánětlivé účinky? 
 
 
 



Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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