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26. čewence 2016Datum rlptacování:

předložená disetační ptáce se zabýrvá studiem ventilačně-tespitačních paramet ů a dlfuzí
PlYnŮ u iedincŮ zas:YPaných lavinoým sněhem. Touto ptoblematikou se zabývá řada studií,
kteté jsou vŠak v mnoha Případech velmi úzce zaměřené či se věnují částečně jiri r.,
PaÍametÍŮm, Srudovanou Ptoblematiku považuji za aktuáln a vhodnou jako téma disertační
Ptáce, zejména s ohledem na teallzované hodnocení dechové ptáce při experimeírťu a to při
dýchán se sněhovou kapsou abez kapsy.

Já&em PředloŽené Ptáce je rozsáhlý expedment rcaltzovaný v přfuodních podmínkách
v I{tkonoŠÍch, Na PředloŽené Práci oceňaji zejména dobře sestavený protokol expedmenfu,
PouŽité znaČné mnoŽsťví zdravotnické techniky, běžně používané v klinické praxi, a
PfoPfacovaný PostuP exPetimentu vzhledem k nátočným podmínkám včetně nlzkých teplot.
Realizovaný exPedment Poskytuje zalimavé ýďedlcy a představuj e ýchozí stav pto daiší
ýzkum wýměny plynů člověka zasylaného lavinovýlrn sněhem.

Mezi hlavní PfinosY Ptáce patŽi zjíštění v]iwu velikosti vzduchové kapsy na dechoý
odPot a dechovou Ptáci. PředloŽená disertační práce m1. ptokázala, že dýchánpřímo do sněhu
je moŽné, a Že limir,ýícím faktorem je ptávě ná_tůst dechové ptáce. Z qisledků uvedených
v PředloŽené disetaČní Ptáci, založené na stovnání 1ýwoje koncenttací kyslíku a oxidu
uhliČitého ve sněhu Při dýchán do vzducholich kapes o objemech 0 a 1 litr, je zřejmé, že
velikost vzduchové kaPsY má vel\i viiv na vynal<ládané dechové úsilí, kteté je příčinou zýšené



dechové Ptáce a jejfun důsledkem je vyšší spotřeba kyslíku doprovázená r,ryšší ptodukcí oxidu
uh]iČitého. Díky tomu Ize očekávat, že význarn objemu i malé vzduchové kapsy je pto šanci na

píežiú, pod sněhovou lavinou velmi dttežíý.
PouŽité posťupy a metody zptacování tématu disettační práce isou na vysoké utovni.

ExPerimenty byly íádně nap|ánovány, připtaveíIy 
^ 

zajlštěny, a to včetně souhlasu etické komise

a zajištěn bezpečnosti ptobandů.

V PředloŽené práci je íada zajknavých wýsledků z akaÁlnt ptoblematilly s r,rysokým

PublikaČním Potenciálem. Velmi kladně hodnotím publikaci wýsledků pr^ce v impaktovaném
časopise Plos One.

Po formální stránce jsou v práci dtobné nedostatky, které však nesnižují prezentované

odborné wýsledky. Textové zptacováti a členění disetační púcemá obvyklou strukturu.

I{ladně lze tovněž hodnotit i navázanou interdisciplnánn spoluptáci mezi univ etzitami
čvur v p taze a IJtiverzitou kadov ou v ptaze.

Po PeČlivérn zvážení odborného přínosu práce, způsobu a úrovně zptacování
konstatuii, Že předložená disertační práce splňuie podmínky kladené na disetační
ptáci, a pfoto ii DOPORUČUJI k obhaiobě.
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doc. lng. Ýan{Rožánek, Ph.D.

Otázl<y k diskusi:

1) Jak byly při zptacováni dat řešeny případné olpudlv v záznamll dat?

2) Jakby|a zPtacovávánainformace ze dvou přísto|ů pro měření periferní saťurace ktve
kyslíkem?

3) Nebyla zkouŠena Či zvaŽována možnost měření periferní satuíace krve lryslíkem na

ušním lalůčku?


