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Název práce: 
Idiopatické střevní záněty a těhotenství (Inflammatory Bowel Disease in Pregnancy) 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo poskytnout přehled o problematice idiopatických střevních zánětů 
(IBD) v souvislosti s graviditou a porodem a poskytnout informace o plodnosti 
pacientek s IBD v České republice. 
 

Struktura (členění) práce: 
Bakalářská práce je prezentována ve formě literární rešerše. V úvodu je nastíněna 
problematika plodnosti u pacientek s IBD. Studentka se věnuje nejprve obecně 
problematice IBD, jejich členění a diagnostice. V druhé části se krátce věnuje 
příčinám střevního zánětu, ale jelikož patogeneze onemocnění nebyla hlavním 
tématem práce, tak je tato kapitola poměrně stručná. Hlavním tématem je 
problematika početí, těhotenství a období po porodu. U pacientek s IBD jde o 
poměrně náročné období, které může vést k exacerbaci onemocnění. Mírně se liší 
Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, ale zpravidla platí, že v případě 
kompenzovaného onemocnění je průběh těhotenství spíše bez komplikací, naopak 
při exacerbaci onemocnění dochází k problémům i v průběhu těhotenství a zvyšuje 
se riziko potratů. Zvláštní pozornost je věnována také dotazníkovému výzkumu, 
který v loňském roce probíhal ve spolupráci s pacientskou skupinou „Pacienti IBD“ a 
klinikou ISCARE. Studentka se podílela na zpracování dotazníků a mohla tedy 
čerpat informace z dosud publikovaných dat z této studie.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Literární zdroje jsou pečlivě citovány. Až na několik málo citací jsou uváděny 
primární zdroje. V první kapitole v obecném úvodu jsou uváděny informace 
z odborných knih, naprostá většina citací je však uvedena z publikací v odborných 
časopisech. Jsou uvedena i data z dotazníkového průzkumu provedeného „Pacienti 
IBD“ a lékaři z ISCARE v loňském roce.  

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce obsahuje informace z dotazníkového šetření, na kterém se studentka 
spolupodílela, ale data byla zpracována MUDr. D. Ďuricovou. Data jsou použita jako 
zdroj informací, nikoliv jako „vlastní výsledky“ a jsou diskutovány ve vztahu k jiným 
publikacím. Na konci bakalářské práce je vložen poster „Fertility rate in women with 
IBD is decreased compared to general population: first multicentre study in the 
Czech Republic“, na kterém je studentka uvedena jako spoluautorka. Poster byl 
prezentován 15th Congress of ECCO, 12. – 15.2.2020 ve Vídni. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
V práci jsou vhodně vloženy tabulky i obrázky, u kterých jsou uvedené i příslušné 
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odkazy na zdroje informací. Jazyková úroveň textu byla velmi dobrá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Studentka zadané téma zpracovala velmi pečlivě a samostatně. Prokázala, že se 
v tématu orientuje a práce, kterou napsala může mít i širší praktické využití 
v případě, že by pacientky s IBD chtěly znát více podrobností o problematice 
plodnosti.    
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
Instrukce pro doručení: 
 

• Posudek v elektronické podobě (scan ve formátu .pdf s modře vyvedeným 
podpisem případně .doc nebo .txt) na e-mailovou adresu 
puta@natur.cun.cz. Pokud zašlete posudek bez podpisu, budeme potřebovat 
ještě podepsaný originál; zašlete/doručte jej na adresu: Doc. RNDr. František 
Půta, CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  

• Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná 
poslouží jako součást protokolu o obhajobě. 

 

mailto:puta@natur.cun.cz

