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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
Mgr. Valéria Grobárová, Ph. D. 

Datum: 
29.5.2019 

Autor: Eliška Miková 

Název práce:  Role neutrofilů u preeklampsie 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 

Cílem bakalářské práce je shrnutí dosavadních informací o roli neutrofilů v rozvoji  
a patogenezi preeklampsie, se zaměřením na jednotlivé subpopulace a jejich 
funkční vlastnosti v patologicky zánětlivém prostředí placent pacientek  
s preeklampsií. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Struktura práce je standardní, obsahuje všechny požadované části.  
Vlastní rešerše je členěna na tři hlavní kapitoly věnující se preeklampsii, neutrofilům 
a roli neutrofilů u preeklampsie. Avšak členění práce do některých podkapitol není 
podle mého názoru přehledné (kapitola 2 a 4).  
Poslední odstavec podkapitoly 3.4.4 Myeloidní supresorové buňky je spíše 
vhodnější do podkapitoly 4.8.4 MDSC. 
Některé podkapitoly (2.3.1 Hypertenze, 2.3.2 Proteinurie, 2.5.2 HELLP syndrom) 
obsahují  jenom 2-3 věty a proto není nutné je uvádět samostatně, pokud nejsou 
podrobněji  rozepsány. 
Členění podkapitoly 4.8 není správné, začíná až na úrovni 4.8.3. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila dostatečné množství relevantních literárních zdrojů (celkově 114 
článků, z kterých je 47 za posledních 5 let), které dostatečně pokrývají téma práce. 
Použité literární zdroje ale nejsou vždy správně citovány. V mnoha případech citace 
chybí, nebo je citace uprostřed odstavce a správně by měla být na konci. 
V přehledu citované literatury jsou 2x uvedeny stejné citace (Lampé R. et al. 2011  
a Ssemaganda A. et al. 2014). 
U obrázku 1 chybí odkaz na literární zdroj, u obrázku 2 je uvedený, ale je nesprávný. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je dobrá. Práce obsahuje 2 obrázky a 1 tabulku.  
Druhá a třetí úroveň nadpisů podkapitol není podle mého názoru přehledně 
odlišena. Taktéž zápis referencí je nepřehledný.  
Popis obrázku 1 (str. 4) a text v kapitole 2.5 Komplikace (str. 7) není zarovnaný  
do bloku. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Předložená bakalářská práce shrnuje poznatky týkající se role neutrofilů  
u preeklampsie. Autorka splnila cíle, které si v práci stanovila.  
Práce obsahuje určité nedostatky, hlavně co se týče rozdílu v úrovni zpracování 
jednotlivých kapitol, ale celkově ji doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
 

1) Jako základní připomínku uvádím, že samotné téma práce tvoří z celého rozsahu 
jenom 5 stran. Práci by prospělo podrobnější zaměření na hlavní téma a naopak  
některé části literární rešerše, které patří buď mezi učebnicové znalosti (zejména 
kapitola 3. Neutrofily), nebo ty, které jsou víc klinicky zaměřeny (např. podkapitola 
2.5.1 Těžká preeklampsie, eklampsie a preeklampsie postpartum), není nutno 
uvádět až v takovém rozsahu. 

2) V obsahu nejsou zahrnuty všechny úrovně podkapitol. 
3) Některé názvy podkapitol (např. 2.4 Klasifikace, 2.5 Komplikace, 3.1 Vývoj, 3.3 

Funkce) by si pro lepší přehlednost vyžadovaly uvádění předmětu popisu 
(Klasifikace, Komplikace, … čeho?) 

4) Cíl bakalářské práce není zřetelně oddělený od textu v kapitole Úvod.  
Kapitola 5. Diskuze a závěr je nesprávně pojmenována, protože neobsahuje diskuzi. 

5) V úvodu (str. 1) je zmíněno: „Pro zdárný průběh těhotenství je důležité nastavení 
správných imunoregulačních odpovědí, kdy imunitní systém matky toleruje alogenní 
plod.“ Jedná se o semialogenní plod. 

6) Popis Tabulky 1 by měl být nad ní a ne pod.  
7) V kapitole 3.4 uvádíte tuto větu: „Zbořením mýtu o jasné homogenitě zralých PMN se 

otevřelo široké okno do nepřeberného množství rozličných subpopulací neutrofilů.“ A 
v závěru: „Tato bakalářská práce poskytuje alespoň částečné poodkrytí opony 
zahalující záhadné patologické procesy panující v nehostinném prostředí zánětlivé 
placenty, které mohou vyústit v komplikace ohrožující život jak matky tak plodu.“ Do 
budoucna se vyvarujte podobných formulací, jelikož se jedná o vědecký a ne 
popularizační text. 
 

Otázky: 
 

1) Můžete podrobněji rozvést roli neutrofilů, resp. MDSC v kooperaci s jinými buňkami 
imunitního systému (např. Treg, NK buňky) ve vztahu k preeklampsii? 

2) Na str. 13 uvádíte rozdělení neutrofilů na neutrofily s nízkou a vysokou hustotou. Jak 
se liší dané populace fenotypicky a jaký je rozdíl mezi LDN a G-MDSC? 

3) Dochází k změnám v schopnosti fagocytózy neutrofilů u preeklampsie v porovnání 
se zdravým průběhem těhotenství? 

4) V úvodu (str. 2) zmiňujete: „Doposud nebylo přesně definováno, co a jak 
preeklampsii vyvolává. Absence těchto poznatků neumožnila vývin léčebných 
postupů, které by komplikacím zabránily, a proto zatím zůstává nejúčinnějším 
způsobem léčby vyvolání porodu.“ Můžete dané tvrzení upřesnit, resp. uvést možné 
způsoby prevence a léčby preeklampsie? 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 
 


