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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení: Práce je napsána srozumitelně a jasně. Zvláštní ocenění 
si zaslouží práce s literaturou v teoretické části diplomové práce.   
 
 
Dotazy a připomínky: Po formální stránce je v práci minimum překlepů, vytknout lze 
nejednotné používání konzervativních a moderních tvarů např. u slova glukosa/glukóza. 
 
Během oponentury doporučuji diskutovat míru pozitivní tekutinové bilance jako známku tíže 
poranění. Jedná se o univerzální nedostatek publikací o pozitivní tekutinové bilanci 
v kritickém stavu. Řadu souvislostí lze vysvětlit faktem, že více poraněný organizmus má 
větší pozitivní tekutinovou bilanci. Jaká byla korelace ISS s mírou pozitivní tekutinové 
bilance? 
  "Dále z analýzy výsledků vyplynula pozitivní korelace mezi tekutinovou bilancí a délkou 
traumatu. Tento výsledek je ve shodě s publikovanými zahraničními studiemi, které označují 
pozitivní tekutinovou bilanci jako důvod prodloužené hospitalizace a horších výsledků léčby. 
Příjem tekutin a obsah drénů se taktéž ukázaly jako parametry přímo úměrně ovlivňující 
délku pobytu na JIP." 
 
Autorka práce pracovala se zahraniční literaturou a někeré běžně zavedené termíny 
překládala nově, neobvykle. To lze u diplomové práce tolerovat. "Pro posouzení kapacity 
oběhového systému může pomoci měření centrálního plnícího tlaku, srdečního výdeje a 
systémové žilní rezistence, i když i ty jsou náchylné k chybě v měření. [13]" 



Názor na klinické použití syntetických koloidů se v posledních pěti letech změnil.  Doporučuji 
během obhajoby význam syntetických koloidů v tekutinové léčbě  aktualizovat. "Neovlivňují 
ledvinné funkce a téměř ani hemokoagulaci. Jelikož koloidy vykazují onkotický tlak, jejich 
únik do intersticiálního prostoru je minimální. V cévním řečišti 19 " 
……"setrvávají delší dobu než krystaloidy. Používají se pro úpravu nepoměru mezi kapacitou 
a náplní cévního řečiště, i když určení správného množství není vždy snadné. [14] " 
   
Poněkud nesrozumitelný je termín délka traumatu. Vhodnější by bylo délka léčení traumatu  
nebo doba od úrazu …. 
 
Zásadní otázka zní: Proč pacienti s větší pozitivní tekutinovou bilancí stonají hůře? 
  
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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