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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: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
 
 
Předkládaná diplomová práce se zabývá laboratorní diagnostikou poškození ledvin u 
diabetických pacientů. Teoretická část je zpracována na 32 stranách a zachycuje danou 
problematiku podrobně a komplexně. V kapitole Experimentální část podává autorka opět 
velmi detailní popis použitého materiálu a metodik včetně přístrojového vybavení, reagencií a 
principů stanovení, a to způsobem, který umožňuje  reprodukovatelnost provedené studie. 
Cíle práce byly realisticky vytyčeny, jasně definovány a odpovídajícím způsobem naplněny. 
Výsledky jsou popsány na 17 stranách a diskutovány na 3 stranách a připojena je adekvátní 
statistická analýza.  
 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Práce je koncizní a jazykově velmi dobře sepsána, obsahuje minimum překlepů a vůči 
formální stránce nemám připomínky. Na autorku mám několik dotazů: 
 
1) Domníváte se, že cystatin C je dostatečně citlivým ukazatelem pro počáteční stádia 
renálního selhání? 
2) V čem jsou jeho hlavní výhody a nevýhody oproti MDRD rovnicím využívajícím kreatinin, 
ureu a albumin? 
3) Kdy se doporučuje pro odhad GFR rovnice podle Schwartze? 



4) V čem spatřujete hlavní přínos Vaší práce a podobných studií pro klinickou praxi? Hodláte 
získané výsledky publikovat? 
   
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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