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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Název práce:   Reprodukční stárnutí a vícečetné porody  

Autor práce:  Bc. Eva Kováříková 

1. Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy (přiměřenost cílů, geografický charakter a relevance cílů, 
teoretické podložení hypotéz aj.)   

Výzkumné otázky jsou společensky aktuální a odborně zajímavé. Cíle jsou dobře definovány, ale 
bohužel první a třetí cíl práce je stejný. Teoretický podklad práce je dostatečný, ale poměrně 
nepřesně zpracovaný.  

 

Práce s literaturou (teoretické ukotvení práce, diskuse a kritické zhodnocení literatury aj.) 

Autorka pracuje s recentní literaturou, i když by byla lepší volba celostátně používané učebnice 
gynekologie, než publikace Roztočil 2017. Bohužel autorka sice umí číst a opsat, ale již není schopna 
syntézy získaných údajů. Četné informace se tak opakují a dochází k nepochopitelným 
nepřesnostem.  

Snad nejhorší je v úvodu uvedený počet dvojčecích gravidit 9,1% v roce 1993 a 21,4% v roce 2010. 
Tedy 10x více než je pravda. A přitom celá práce je právě o těchto datech, která jsou v analytické 
části naštěstí správně uvedena.  

Na straně 20 se druhý a třetí odstavec opakují obsahem, jako by bylo za každou cenu nutné opsat 
celé věty od Sobotky, Millse i Šťastné, ač obsahují shodnou informaci.  

Na straně 22 jsou vyjmenovány příčiny neplodnosti, aby se objevily znovu jako poklad 
nevysvětlitelné sterility. To je nelogický protimluv.  

Asi i laik by měl vědět, že gestační diabetes není projev „intolerance“ sacharidů, ale poruchy jejich 
metabolismu (kapitola 2.2.2). Srůst končetin jako izolovaná vada odlišná od siamských dvojčat je tak 
raritní, že jej žádná mně známá literatura neuvádí (kapitola 2.3.1). Výraz „vysoké vzdělání“ je 
minimálně neobvyklý (kapitola 2.1.2). Řešit syndrom TTS ukončením těhotenství by neudělalo radost 
ani etikům, ani matce a bylo by takto paušálně postupem non lege artis (kapitola 2.3.1). Podrobný 
popis metod GIFT a ZIFT, které se vůbec neužívají je nadbytečný (kapitola 2.4). 

V úvodu se dočteme, že v 80. letech byla úhrnná plodnost 2,0, aby v 90. letech došlo k poklesu z 
„vysoké plodnosti“. 

V kapitole 2.4.2 uvádí autorka limity asistované reprodukce – limit rodinného stavu – zdroj? 

 

Metodika práce (vhodnost aplikovaných metod, kvalita a vhodnost použitých dat aj.) 

Zdroje použitých dat a aplikované metody jejich zpracování jsou přiměřené cílům práce.  

 

Analytická část práce (správnost a interpretace výsledků, detailnost, struktura a provázanost 
analýzy) 
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Analytická část práce je bez větších chyb. Jen si autorka nemůže vybrat, zda nejnižší počet 
vícečetných porodů byl v roce 1994 nebo v roce 1989. Také není vhodné uvádět závěry práce hned v 
prvním odstavci. Očekával bych nejprve data a poté z nich vyplývající závěr.  

 

Závěry práce (odpovědi na výzkumné otázky, zasazení závěrů do širšího kontextu výzkumu aj.) 

Závěry práce jsou adekvátní, i když víceméně popisné a nikterak překvapivé.  

 

2. Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář (vč. kvality grafiky, (ne)přiměřenosti délky práce aj.) 

Na práci je patrný výrazný nepoměr mezi teoretickým úvodem, který je zmatečný a působí dojmem, 
že autorka v podstatě nerozumí tomu, co zkoumá, a analytickou částí, která je racionální a dobře 
graficky dokumentovaná.  Jako by každou část práce psal jiný autor. 

3. Souhrn 

Celkové zhodnocení práce (vč. přínosů práce, provázanosti teoretické a analytické části aj.) 

Teoretický úvod ukazuje na poměrně vážné nedostatky ve schopnostech autorky v syntéze získaných 
informací a jejich kritickém přejímání, které by mělo být základem vědecké práce. Analytická část 
práce je kvalitní, práce s daty adekvátní a interpretace výsledků správná. Celkové vyznění práce je 
tedy poněkud rozpačité a není jasné, zda je to projev neschopnosti nebo podcenění významu práce. 
Nicméně díky analytické části hodnotím práci: dobře.  

 

Předloženou práci doporučuji / nedoporučuji k obhajobě. (zatrhněte Vaši volbu) 

Otázky k obhajobě 

1)   Ve své práci uvádíte, že metody asistované reprodukce naráží v České republice na limity 
rodinného stavu? Jaké limity máte na mysli? 

2)   Na straně 28 uvádíte, že: „Techniky asistované reprodukce (ART) slouží především k dosažení 
těhotenství a k léčbě neplodnosti, ale nemusí tomu tak být bezprostředně ve všech případech.“ Jaké 
případy máte na mysli? 

3)   Proč zdravotní pojišťovny bonifikují ženy, které zvolí transfer jednoho embrya v IVF cyklu?  
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