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Název práce: Stav výŽivy u českých pacientů s cystickou fibrózou

X| | Práce ie literární rešerší' l I Práce obsahuie v|astní vÝs|edkv.
CíIe práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Podat předně informaci o tom, co způsobuje cystickou fibrózu, tj. genetický zák|ad
onemocnění a dá|e se zaměřuje zejména na postiŽení gastrointestiná|ního traktu,
které závaŽným způsobem ov|ivňuje funkci pIic, coŽ je pro onemocnění rozhodující.

Proto má takový význam stav výŽivy a autorka porovnává moŽnosti v tomto směru
i v celé léčbě ořed a po roce 19B9.

Struktura (č|enění) práce:
Po krátkém úvodu nás|edují kapitoly :

Historie nemoci _ Genetická podstata onemocnění _ K|inický obraz CF
(závaŽnost poruch G|T -vztah mezi stavem výŽivy a funkcí p|ic) _ VýŽivový
reŽim pacientů v ČR - Terapeutické moŽnosti před a po r. ,]989 v Čn _
Způsoby hodnocení stavu výŽivy - Stav výŽivy českých pacientů a jeho
změnv s vÝvoiem novÝch |ečebrrých postur'lů _ Závěr

Jsou pouŽité |iterární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z Iiterárních zdrojŮ?

V rešerši autorka pouŽila Iiteraturu aŽ do současnosti a dá|e opravdu vyuŽt|a
veškeré literatury, která jí k dané prob|ematice moh|a něco říci.

Jsou získané v|astní výsledky nebo zvo|ené téma adekvátně diskutovány?
Téma autorka probírá dostatečně podrobně a také odpovídajícím způsobem

hodnotí informace získané jednotlivými Iiterárními údaji.

Formá{ní úroveň práce (obrazová dokumentace, grafíka, text, iazyková úroveň):
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otázky a připomínky oponenta:

U jaké části nemocných s cystickou fibrózou se uvaŽuje o transp|antaci p|ic, resp.
je u_nich provedena?

Čim ny byla způsobena niŽší hladina beta-karoténu, pokud by neby|a jeho

deficience?
Je moŽné předpok|ádat, Že z|epšení péče o pacienty s CF zahrnuje ijejí včasné

zjištění (i méně závaŽných modifikací|) a tím idřívější moŽnosti |éčení postiŽených
dětí?

Návrh hodnocení ško|itele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

! ve|mi dobře E oonre

lnstrukce pro vypInění
. Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručně,1Ší a nejvýstiŽnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodrŽujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|ožené na vlastních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce diplomové.
. Posudek se odevzdává (zasí|á) v elektronické podobě na horak@natur'cuni cz (pro ÚČe|y

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na

sekreiariát bio|ogické sekce PřF UK (lng. Jitka Suchá), ViniČná 7, 128 44 Praha2.


