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II. Posudek oponenta 

 

      Studentka Jana Kahounová se ve své bakalářské práci zabývá aktuální preanalytickou problematikou, a 

to sledováním změn hodnot nejfrekventovanějších koagulačních testů v závislosti na čase a teplotě. Toto 

téma, ač v současnosti již poměrně často publikované, je stále aktuální a pro účely bakalářské práce 

dostačující. Práce má velmi pěknou grafickou úpravu s členěním do jednotlivých kapitol a podkapitol, díky 

čemuž je text přehledný a svým rozsahem splňuje kritéria pro bakalářskou práci. Při detailnějším 

prozkoumání však vykazuje poměrně četné typografické chyby, které bylo jistě možné pečlivějším přístupem 

odstranit.  

      V kapitolách „Úvod“ a „Cíl práce“ studentka stručně předesílá o čem práce pojednává a stanovuje si  

pracovní cíle, což je naprosto v pořádku. 

       V kapitole „Teoretická část“ však hodnotí v podkapitole 3.1. současné poznatky poněkud nešťastným 

způsobem, a to poměrně detailním popisem jednotlivých publikovaných studií. Přivítala bych spíše méně 

obsáhlé, věcné zobecnění závěrů jednotlivých studií. Další podkapitoly popisují velmi přehledně postupný 

preanalytický proces až po chyby, které mohou v preanalýze nastat.   

      Kapitola „Materiál, metody a přístrojové vybavení“  velmi detailně popisuje oba koagulační testy i přístroj 

použité ve studii. K tomuto oddílu nemám připomínek.  

     V kapitole „Praktická část“ je dobře popsán soubor vyšetřovaných osob i se sledovanými atributy a 

pracovní postup. Rovněž statistické vyhodnocení bylo provedeno adekvátní modifikací Bland-Altmanova 

testu, který se pro takovéto typy studií doporučuje. Výsledky, které jsou velmi obsáhlé, jsou dobře zvolenou 

formou prezentovány v souhrnných grafech. Jelikož jednotlivé testované podsoubory čítají 30 vyšetřovaných 

osob, každá výrazně odlehlá hodnota v grafu poměrně citelně ovlivní odchylku od průměrné hodnoty a u takto 

malého souboru zkreslí výsledky. Studentka u jednotlivých grafů sice tyto odlehlé hodnoty komentuje, ale již 

neobjasňuje, čím by mohly být způsobeny ani zda vyšetření u dané osoby opakovala. Ze zkušeností vím, že 

příčinou těchto odchylek může být i chyba v analytické části, která se dá velmi dobře odhalit a odstranit.  

     Kapitolu „Diskuse“ by bylo vhodné spojit se „Závěrem“. Do diskuse nepatří popis cizích studií již jednou 

citovaných v teoretické části. Vlastním výsledkům studentka věnuje pouze jeden odstavec, který však svým 

obsahem odpovídá závěru. Naopak v závěru popisované obecné výstupy získané testováním jednotlivých 

souborů se hodí více do diskuse. Toto jsou nedostatky, které by se jistě daly konzultací se školitelem snadno 

odstranit. Co ale považuji za zásadní a faktickou chybu, je rozpor mezi popisem výstupů hodnot 

protrombinového testu u souboru pacientů s antikoagulační léčbou ve výsledcích a v závěru. Studentka ve 

výsledcích u daného souboru správně uvádí a vyplývá to i ze souhrnného grafu, že se hodnota INR v čase 

prodlužuje, avšak v závěru popisuje u tohoto souboru zkracování hodnot INR v čase.  

       

 

 



 

Cílem tohoto typu práce je naučit studenta základům práce s vědeckou literaturou, zpracování metodiky a 

následnému kritickému zhodnocení získaných dat. Studentka Jana Kahounová tyto schopnosti do jisté míry 

prokázala. Zvolila si téma, které je pro práci v laboratoři stále velmi důležité a aktuální. Ve své práci dospěla 

k zajímavým a pro laboratorní praxi jistě užitečným výsledkům, které ale nedokázala vhodným způsobem 

souhrnně interpretovat. Přesto tuto práci doporučuji k přijetí.  

 

Ke studentce bych měla několik otázek: 

1) Jakým způsobem ovlivní odběr z katétru hodnoty APTT? 

2) Jakým antikoagulačním mechanismem působí citrát sodný a co se stane s hodnotami APTT a 

protrombinového testu při odebrání malého množství krve? 

3) Proč se při stanovení APTT používají aktivátory? 

4) Z jakého důvodu by mělo docházet ke zkracování koagulačních hodnot  PT  v čase? 
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