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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: Diplomová práce Ivety Šteflové je věnována dysbalancím 
sodíku navozeným léčivy. I když se jedná o závažný vedlejší účinek řady farmak, bývá toto 
téma někdy neprávem opomíjeno a o to přínosnější je předkládaná práce.  Autorka nejprve 
popisuje nejdůležitější faktory, které se podílejí na homeostáze sodíku v organismu,  
a základní projevy sodíkové dysbalance. Nejrozsáhlejší část práce je věnována přehledu 
léčiv, která narušují homeostázu sodíku včetně mechanismu vzniku nerovnováhy (pokud je 
znám), a hlavním zásadám terapie těchto stavů. Na závěr autorka shrnuje nejdůležitější 
poznatky z celé práce. 
Práce je napsána přehledně a čtivě, autorka se v zadaném tématu dobře orientuje. Použité 
informace jsou aktuální a na diplomovou práci z  velkého množství zdrojů (165 převážně 
zahraničních citací).  
 
Dotazy a připomínky:  
Formální připomínky: 
Jazyková úroveň práce je dobrá až na několik málo výjimek, které nesnižují srozumitelnost 
textu (např. str. 22 výraz „hypovolemická tekutina“). 
Formální úprava práce je rovněž dobrá, pouze některé převzaté tabulky a obrázky mohly být 
zřetelnější (např. str. 15, tabulky 1 a 2).  Na str. 11 v převzatém obrázku č.4 (Wilhelm 2006) 
není srozumitelně popsán účinek angiotenzinu II, z obrázku mimo jiné vyplývá, že snižuje 
krevní tlak. Obrázek by bylo vhodné upravit a nebo okomentovat.  
 
Dotazy: 
Str. 9 -  není mi jasné, jak probíhá „přímá reabsorpce sodných iontů přes alfa-2 receptory“. 
Str. 17 – je známo, jakým mechanismem se při chronické hyponatrémii zvyšuje riziko 
osteoporózy?  



Str.43 – zmiňujete vliv „frekvence podávání aminoglykozidů“. Jaké způsoby dávkování 
aminoglykozidů existují?  
Máte informace o tom, zda se poruchy homeostázy sodíku vyskytují spíše samostatně a 
nebo v kombinaci s dysbalancí i dalších iontů?  
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 
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