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Gabriela Marková je studentkou třetího ročníku oboru Veřejné zdravotnictví. S Gabrielou jsem se 

poprvé potkala před dvěma lety, kdy nás oslovila, zda by na našem Ústavu histologie a embryologie 

mohla zpracovat svoji bakalářskou práci. A to proto, že výzkumným zaměřením našeho ústavu je 

teratologické poradenství a toto téma – vztah teratogenů k těhotenství – Gabrielu zaujalo. Od té doby 

soustavně docházela na naše pracoviště, postupně se seznamovala s problematikou a v posledním 

půldruhém roce zpracovala dokumentaci teratologického poradenského centra,  CZTIS, do podoby 

bakalářské práce, kterou nyní předkládá.  Téma bakalářské práce: „Analýza případů expozic během 

těhotenství z databáze České teratologické informační služby v letech 2011 – 2018“ naznačuje, že se 

jedná o zpracování poměrně obsáhlého materiálu nashromážděného v posledních sedmi letech v České 

teratologické informační službě. (Česká teratologická informační služba, CZTIS, je součástí Ústavu 

histologie a embryologie).  Databáze CZTIS obsahuje dotazy těhotných žen, jejich ošetřujících lékařů 

nebo genetiků, kteří se ptají na riziko, které představuje konkrétní expozice u konkrétního těhotenství. 

Součástí zaznamenaného dotazu je vyhodnocení rizika a doporučení optimální terapie v těhotenství. 

Důležitou součástí dotazů je i výsledek daného těhotenství (follow-up), který tak doplňuje jednotlivé 

případy expozic v těhotenství, kasuistiky.  Kazuistiky České teratologické informační služby a jejich 

analýza jsou předmětem bakalářské práce. Pro hlubší porozumění a zorientování se v novém tématu, 

v teratologii, Gabriela načetla  doporučenou odbornou literaturou jak v českém tak v anglickém 

jazyce. V loňském akademickém roce se zúčastnila seminářů povinně volitelného kursu pro 4. ročník 

Všeobecného lékařství s názvem: „Drugs in Pregnancy: What  the health care providers should know 

about teratogenic  risk assessment (including introduction to teratogenicity testing),“ který je 

vypisován pro českou a anglickou paralelku a vyučován v angličtině. Tato teoretická příprava přispěla 

k úrovni první části bakalářské práce, která je teoretická a ve které vedle všeobecného anatomicko-

fyziologického úvodu, zpracovává i téma úzce odborně zaměřené, ke kterému jistě přispěla teoretická, 

výše uvedená příprava. Definováním cílů v praktické části a zejména detailním zpracováním stovek 

CZTIS kazuistik, získala Gabriela přehled o stávajícím teratologickém poradenství v České republice. 

Jejich analýzou došla ke konkrétním nálezům, které zpracovává v konečné kapitole bakalářské práce. 

V neposlední řadě nám velmi pomohla svoji rešeršní analytickou prací k zamyšlení se nad možnými 

změnami v managementu činnosti České teratologické informační služby. 

Gabriela mě zaprvé upoutala svým upřímným zájmem o téma rizika léčby v těhotenství, u kterého 

zřejmě vycítila, že se jedná o ojedinělou situaci, kdy je jedna terapie namířena na dva pacienty 

současně: na matku a na plod. Bohudíky a díky svým vyučujícím v denním studiu se dozvěděla o 

existenci našeho pracoviště přímo na fakultě. A poté už splnila poslední, ale zároveň klíčovou část, a 

sice velmi samostatné zpracování zvoleného tématu, díky soustavné práci na našem pracovišti. 



Gabriela je iniciativní, komunikativní, pracovitá, schopná se zorientovat v nové problematice. 

V osobním styku je to velmi příjemná mladá žena, které přeju, aby se jí nejen v tomto oboru nadále 

dařilo. 

 

 

V Praze dne 31.5.2019                                                    MUDr. Lucie Hubičková Heringová, PhD. 
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