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Hodnocení práce:  

a) Aktuálnost/ originalita tématu: velmi dobrá   

b) Odborná úroveň zpracování: výborná   

c) Přehlednost a srozumitelnost textu: výborná   

d) Výstižnost a adekvátnost závěrů: výborná   

e) Splnění cílů práce: výborné    

f) Množství a aktuálnost literárních odkazů: výborné   

g) Jazyková úroveň (stylistická a gramatická úroveň): výborná   

h) Formální úroveň práce (členění textu, grafické zpracování): výborná   

 
 
Případné poznámky k hodnocení: Downův syndrom (DS) představuje významný medicínký, 
ale i etický problém. Předmětem práce je především popis a zhodnocení současných 
vyhledávacích vyšetření této vývojové poruchy. Autorka se nejprve zabývá příčinami a 
rizikovými faktory DS, kdy vedle nejčastější meiotické nondisjunkce je věnována pozornost i 
vzácnějším formám DS - translokace a mozaiky. Prenatální diagnostika je pak rozdělena na 
část věnovanou podrobnému popisu jednotlivých biochemických a ultrazvukových markerů 
screeningové fáze a část zabývající se invazivními vyšetřovacími metodami. Klíčové v tomto 
směru je zhodnocení výtěžnosti a falešné pozitivity používaných screeningových programů 
na str. 30 a násl. Z formálního hlediska je celý text zpracován velmi pečlivě a nadprůměrný 
počet citovaných zdrojů přesvědčivě dokládá velmi kvalitní zvládnutí zvoleného tématu. 
 
 
Dotazy a připomínky: Připomínku mám pouze k obr. 8 na str. 34, kde nejsou vysvětleny 
použité zkratky (a dvě z nich jsem nenalezl ani v seznamu na 46). 
Dotazy: 1. Některé z uvedených rizikových faktorů jsou spekulativní - např. koincidence 
kuřáctví a kontracepce s DS (existují nějaké případové studie v tomto směru ?) 
2. Nacházejí se zvýšené hodnoty beta podjednotky hCG i u jiných patologických stavů ? 
3. Jsou nějaké rozdíly v klinické závažnosti jednotlivých forem DS ? 
4. Jsou nějaké doporučené postupy v případě pozdního záchytu DS ? 
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