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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: velmi dobrý 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Výborný komplexní teoretický přehled o inzulínu, 
stresovém metabolizmu a hormonálních a nervových regulacích glykémie. Horší 
srozumitelnost textu týkajícího se kritického stavu v kapitole 7.1.1. a 7.1.2., což je zjevně a 
pochopitelně diplomantovi vzdálenější problematika. Citované a prezentované práce týkající 
se normoglykemie a terapie inzulinem v kritických stavech končí rokem 2010 vyjma jedné 
metaanalýzy (Jakobi 2012). 
 
Dotazy a připomínky: 1. Metoda rešeršní práce, jakým způsobem byly práce sestaveny, 
nalezeny a začleněny do přehledu? 2. Význam slov mortalita a letalita ? 3. Opravdu dobře 
ilustrující danou problematiku je srovnání Leuven study 2001 a NICE-Suger study 2009. 
Dopor. během obhajoby srovnání obou studií diskutovat. 4. Na str. 25 autor uvádí: "Van den 
Berghe et al.(2001) předpokládá, že hypoglykémie nebo relativní nedostatek inzulínu 
v průběhu kritického onemocnění mohou predisponovat ke komplikacím." V kontextu 
problematiky nejde spíše o hyperglykémii? 5. Str.47:" Právě ona glukoneogeneze a s ní 
spojený rozvoj katabolizmu proteinů je nevýhodnou proměnnou ve stresu." Zbyde-li čas 
během diskuse, je možno diskutovat o ochranných mechanizmech organizmu k přežití 
stresu. 6. Aminokyseliny jsou glukoplastické, nikoliv glukoplasmatické.    
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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