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Nazev prace: stav VýŽiVy u Českých pacientů s cystickou fibrózou

XLJ řrace Je l|Terarn| resers|. L-] Prace obsahuie vlastní výs|edkv
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hvpďéza-)
Přeh|edné.zpracování prob|ematiky cysticŘé Rnrozy (cD se zaměřením na stav
výživy a jeho význam pro k|inický stav a prognózu pacientů.
Zhodn9cení stavu výživy u českých nemocných s CF s pouŽitím pos|edních
klinických údajů z CF centra Praha ve FN Moto|.

Struktura (č|enění) práce:
Po krátkém úvodu se práce zabývá etio|og-iíí cystické fibrózy a k|inickým obrazem,
vztahem mezi stavem výŽivy a funkcí p|ic. Rízení výživy pacientů s CF. Terapeutické
moŽnosti před rokem 1989 a dnes. Hodnocení stavu výŽivy českých pacientů s CF a
jeho změny s vývojem nových |éčebných postupů. Závěr

JsoupouŽité|iterárnízdrojedostatečnéajsouvpraci@
PouŽi|(a) autor(ka) v rešerši re|evantní údaie z |iterárních zdroiů?
|Autorka pouŽi|a re|evantní zdroje jak ze souborných monograiií, tak z č|ánků
v časopisech v českém i anglickém jazyce. Práce jsou správně citovány.

Jsou získané v|astnívýsledky nebo zvo|ené téma adekvátně oist<utova,rlv?
Zvolené téma je přeh|edně, dostatečně podrobně a srozumite|ně diskutóváno.
Výs|edkům hodnocení stavu výŽivy pacientů V roce 2006, na němŽ se autorka
podí|e|a, moh|a být ovšem věnováná Úětší pozornost.

Formá|nÍ Úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úróúéň}
Práce neobsahuje obrazovou dokumentaci, text je přeh|edně č|eněn a dop|něn
čtyřmi tabu|kami a jedním grafem. Jazyková úroveň je dobrá.

Splnění cílů práce a ceIkové hodnocení:
Autorka sp|ni|a cí| práce. Popsa|a cystickou fibrózu, její etiologii a k|inický obraz,
Poukázala na význam stavu výŽivy u cystické fibrÓzy, v|iv na celkový k|inický stav a
prognózu onemocnění' Zv|áštní pozornost věnova|a z|epšeným terapeutickým
moŽnostem po roce 1989 a prokáza|a příznivý vliv nák|adné intensivní |éčby na stav
výŽivy českých nemocných.
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otázky a připomínky oponenta:

Podrobněji charakterizovat vývoj somatických parametrů u českých pacientů
|éčených od dětství moderními metodami. Srovnání s českými standardami,
cystickou fibrózou v minulosti a s CF ve vyspělých zemích v současnosti.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

X| |výborně | |ve|mi dobře | |dobře | | nevvhově|(a
Pod pis škoIiteIe/oponenta:
Zemková

|nstrukce pro vyp|nění. í
o Prosíme oponenty i ško|ite|e o co nejstručnější a nejvýstiŽnější komentáře k jednot|ivým

bodŮm (dodrŽujte rozsah), tuěně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
. V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody a

zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové.
o Posudek se odevzdává (zasí|á) v e|ektronické podobě na horak@natur'cuni.cz (pro Úče|y

zveřejnění na internetu)' a dá|e podepsaný v 1 výtisku (ako součást protoko|u o obhajobě) na
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng' Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2.


