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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo shrnout problematiku těhotenství u pacientek s diagnózou IBD a 
představit současnou situaci na území České republiky. 
 

Struktura (členění) práce: 
Text práce je standardně členěn.  
 
Ke struktuře mám přesto několik připomínek. Kapitola 2 označena Literární přehled 
je, vzhledem k tomu, že celá práce je literární rešerší, nadbytečná. Takto 
pojmenovaná kapitola do celkové struktury práce nezapadá, jelikož není v hierarchii 
členění a následného pochopení textu na stejné úrovni jako kapitola 3 Střevní zánět 
a 4 IBD a reprodukce. Doporučovala bych kapitolu přejmenovat např. Úvod do IBD, 
ostatní podkapitoly (aktuálně 2.1, 2.2 atd.) potom podřadit pod ní.  
 
Název podkapitoly 2.1 Obecné informace je nedostatečný a nevystihuje čeho se 
kapitola týká.  
 
V kapitole 4.5 došlo k formátovací chybě a je pod ní zařazena podkapitola 4.1.3. 
Vzhledem k tomu, že se zde jedná o jedinou podkapitolu, je toto strukturování 
nadbytečné.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka v rešerši použila 64 zdrojů, z toho 10 knih a 16 přehledových článků. Dále 
čerpala z primárních článků a posterů.  
 
Co se zdrojů a nakládání s nimi týká, mám k práci zásadní připomínku. V práci jsou 
převážně citovány 3 ze zmíněných 10 knih, a to celkem 40krát. Navíc dvě z nich 
Lukáš, K. et al. (1997) a Lukáš, M.et al (1998) jsou přes dvacet let staré. Obecně 
není vhodné knihy ve vědecké literární rešerši používat, obzvlášť pokud autorka 
usiluje o diskuzi současného přehledu problematiky IBD. Navíc jsou jako hlavní 
zdroje použité nejen v obecné kapitole 1 Úvod, ale i dál v úzce zaměřených 
podkapitolách literární rešerše. Citování z knih je v celé práci výrazně nadpočetné a 
není nijak odlišeno od primárních zdrojů. Vzhledem k tomu, že u citací z knižních 
zdrojů nejsou uvedeny stránky, není ani možné citace zkontrolovat a ověřit.  
U přehledových článků autorka uvádí, že jsou označené hvězdičkou, což je pravda 
pouze ve dvou případech, zdaleka tedy ne ve všech (16). I přehledové články jsou 
nadužité napříč celou prací.  
Citace Thomas, G.A.O. et al. (2000) je v seznamu literatury uvedena dvakrát, jako 
22. a 47. zdroj. 
Primární zdroje jsou v práci výrazně upozaděné. V samotném textu jsou 
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nadprůměrně často citované práce z laboratoře, do které autorka patří. Pro příklad 
uvádím citaci 58, která slouží jako hlavní zdroj pro podkapitolu 4.1.2 Dobrovolná 
bezdětnost.  
Na str. 8 a 14 u doplňujících obrázků chybí přesný odkaz na jejich zdroj a datum, 
kdy byly obrázky staženy.  
Na str. 11 u přehledné tabulky mediátorů zánětu chybí citování zdroje, odkud 
autorka čerpala. Navíc je popis tabulky uveden pod ní, ačkoliv formálně správně by 
měl být nad tabulkou. 
Na str.17 u obrázku 4 je jako literární zdroj uvedená kniha, avšak není uvedena 
stránka, na které lze obrázek dohledat. 
Na str.18 u tabulky srovnání plodnosti žen s IBD v ČR, chybí u zdroje rok. Autorka 
uvádí jako zdroj Ďuricová et al., což může být citace 14, 58 nebo 65. Popis tabulky, 
stejně jako u výše zmíněné je pod tabulkou, namísto správného umístění nad 
tabulkou. 

Dva zdroje jsou zahrnuté v přehledu literatury, ale nejsou v práci explicitně citované 
vůbec. Jedná se o Hořejší, V. et al. (2017) Základy imunologie, 6. aktualizované 
vydání. Triton. a Vokurka, M. a Hugo, J. (2016) Praktický slovník medicíny. 11. 
aktual. MAXDORF.  

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): 
Po formální stránce je práce napsaná dobrou češtinou. Vyskytuje se v ní minimum 
překlepů a gramatických chyb.  
Zásadní připomínku mám k celkovému vyznění textu, který působí více jako 
populárně naučný než jako vědecká literární rešerše. V práci jsou zahrnuté 3 
obrázky a 2 přehledné tabulky. Obrázky jsou vhodně zvolené, ale nesprávně 
citované. Citace u tabulek jsou neúplné nebo chybí zcela, viz komentář výše. Ve 
členění textu se místy vyskytují nekonzistentnosti jak po stránce fontu (Abstrakt CZ) 
tak číslování, výše zmíněná podkapitola 4.1.3. 
Poslední připomínku mám k seznamu zkratek, který je jazykově nekonzistentní. Na 
některých místech autorka ponechává pouze anglický ekvivalent na některých 
místech píše oba. Zároveň zavádí poměrně netradiční zkratku pro B- a T- lymfocyty 
a to pouze B a T, v textu je ale potom nevyužívá. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Předložená bakalářská práce splnila své cíle. Práce obsahuje nedostatky ve výběru 
a citování zvolených zdrojů a nevyhovující citování knižních zdrojů. Zásadní 
připomínku mám k formě práce, která je spíše populárně naučná než odborně 
vědecká. Přes výše zmíněné nedostatky práci doporučuji práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
Autorka základně představila problematiku IBD a těhotenství a zabývá se situací 
v ČR. Zásadní připomínku mám ke zdrojům informací, jak již bylo zmíněno výše. Při 
komentování situace v ČR, autorka vychází převážně z práce jedné laboratoře 
doplněné o přehledové články a starší přehledové a knižní publikace. V práci dál 
chybí bližší rozebrání molekulárně biologických a imunologických mechanismů, 
které stojí za rozvojem IBD a jeho vztahu k těhotenství.  
Zajímavá podkapitola možné biologické léčby je postavena na 4 roky starém 
přehledovém článku a není blíže doplněna o relevantní aktuální informace, které 
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chybí i v dalších částech práce. (Např.: na str. 9 autorka píše: „Současná data 
ukazují na narůstající výskyt IBD…“ a podkládá své tvrzení citací z roku 2009 a 
pokračuje citováním knihy z roku 1998). U aktuálně zkoumaného tématu jsou takové 
citace příliš staré a již nereflektují současný stav. 
 

V rámci přílohy přikládá autorka poster, který je hojně citován v samotném textu, 
zdroj 58, Duricova et al, 2020. Na základě jejího spoluautorství usuzuji, že se jedná 
také o výsledky její vlastní práce, ale její zapojení není nikde blíže specifikováno. Na 
přílohu jako takovou se autorka v samotném textu nikde neodvolává, závěry 
prezentované části výzkumu nediskutuje ani nehodnotí. 
 
Otázky: 

1. Na stránce 9 zmiňujete v podkapitole Epidemiologie: „Současná data ukazují 
na narůstající výskyt IBD v populaci, přičemž existuje výrazný severojižní 
gradient.“ Toto tvrzení je podložené citací z francouzského periodika z roku 
2009. Můžete prosím popsat, jak vypadá situace ve světě a u nás 
v současnosti?    

2. Na str.15 uvádíte, „střevní mikrobiota se kvalitativně i kvantitativně u zdravých 
jedinců a IBD pacientů liší“. Můžete prosím představit, jak vypadá zdravá 
mikrobiota, jak vypadá mikrobiota u IBD pacientů, porovnat je a uvést proč je 
mikrobiota významná pro správnou funkci imunitního systému a jaký má vliv 
na rozvoj a průběh IBD u těhotných pacientek?  

3. Jak souvisí Th-17 lymfocyty s patogenezí Crohnovy choroby?  
4. Ve své práci se zabýváte problematikou IBD v těhotenství. Na str. 20 

zmiňujete, že těhotenství má imunosupresivní vliv na organismus. Je to 
pravda v průběhu celého těhotenství? Prosím popište, jak se mění imunitní 
nastavení v průběhu těhotenství a jak spolu souvisí mechanismus 
onemocnění IBD a imunitní systém těhotné? 

5. Můžete prosím základně představit jaké postupy a léčebné metody jsou 
aktuálně zkoumány jako alternativa k běžně používané léčbě IBD? Které 
z nich by podle Vás byly vhodné pro těhotné ženy s IBD diagnózou nebo pro 
takové IBD pacientky, které o těhotenství zatím jen přemýšlí a proč?   

 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 

 


