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II. Posudek oponenta 

 

      Bakalářská práce Zuzany Bakešové, studentky 3. ročníku studijního programu Zdravotnická bioanalytika 

– kombinovaná forma studia, se zabývá porovnáním koagulační a chromogenní metody stanovení funkční 

aktivity koagulačního faktoru VIII v plazmě. Studie byla provedena na 151 vzorcích odebraných od pacientů 

s různými diagnózami.     

      V kapitole „Úvod a cíl práce“ autorka stručně předesílá, čemu se bude práce věnovat a stanovuje si  cíle, 

kterých chce dosáhnout. 

       „Teoretická část“ popisuje nejprve hemostázu a její mechanizmy, plazmatický koagulační systém a poté 

se specializuje na koagulační faktor VIII, jeho strukturu, funkci a fyziologické rozmezí. Poslední část je 

věnována hemofilii A, jakožto koagulopatii z chybění nebo funkční nedostatečnosti faktoru VIII. Teoretická 

část je poměrně krátká, zato velice přehledná s logickým navazováním jednotlivých kapitol na sebe. Pro 

přehlednost je doplněna o dva obrázky. Zde bych doporučoval uvést zdroj přímo k popisku obrázku. Navíc 

popisek by měl být pod obrázkem, nikoli nad.  

      Kapitola „Praktická část“ popisuje odběr biologického materiálu, jeho transport do laboratoře a zpracování 

před vlastní analýzou. Dále zde popisuje přístroj – automatický optický koagulometr Sysmex CA 7000, na 

kterém byla celá studie naměřena. Použité reagencie, s uvedením úplných názvů, výrobců a dodavatelů 

zpracovala pro přehlednost do tabulek. Následuje detailní popis principů obou použitých metodik, včetně 

nastavení přístroje, doplněný o obrázky reakčních schémat. Nechybí ani informace o kalibraci a použití 

kontrolních materiálů. Ke statistickému porovnání obou metod byly správně použity Bland-Altmanovy grafy. 

Soubor pacientů byl rozdělen podle diagnóz do čtyř skupin a každá z nich byla vyhodnocena vlastním Bland-

Altmanovým grafem.   

     Veškeré výsledky jsou hodnoceny až v kapitole „Diskuse a závěr“. Zde autorka porovnává výsledky 

funkční aktivity faktoru VIII, naměřené koagulační a chromogenní metodou, vyvozuje závěry z jednotlivých 

Bland-Altmanových grafů a popisuje výhody a nevýhody obou metod. 

      Práce je doplněna seznamem použitých zkratek.  

      V seznamu literatury cituje autorka 21 literárních zdrojů.  

      Veškerá naměřená data jsou uvedena v přehledných tabulkách v kapitole „Přílohy“. 

      Předkládaná práce je zpracována kvalitně a přehledně. Autorka ukázala, že se naučila základům práce 

s vědeckou literaturou, statistickému zpracování dat i zhodnocení získaných výsledků. V textu se bohužel 

nevyhnula několika překlepům a typografickým chybám, což ovšem nijak nesnižuje odbornou kvalitu práce. 

Zvolené téma je pro klinickou laboratoř aktuální. Práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ 

prací, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

K práci mám tyto dotazy a připomínky: 

 



K bakalářské práci mám následující připomínky: 

1. na straně 19 u koagulačního stanovení faktoru VIII chybně uvádíte, že koagulační čas v systému 

APTT je přímo úměrný funkční aktivitě faktoru VIII ve vyšetřované plazmě. Úměra je nepřímá, neboť 

čím delší je koagulační čas, tím nižší je funkční aktivita stanovovaného faktoru VIII. 

2. na straně 20 u chromogenních substrátů uvádíte, že zbarvení vykazuje odštěpený peptid. Peptid 

zbarvení nevykazuje, vykazuje ho chromofor (p-nitroanilin). 

3. na straně 21 u chromogenního stanovení faktoru VIII uvádíte v textu jako chromogenní substrát S-

2772, zatímco v obrázku č. 4 máte SXa-11. 

4. na straně 22 tabulka č. 4 referenční rozmezí faktoru VIII – zde bych uvedl zdroj, ze kterého jste tato 

rozmezí převzala. 

5. v grafu č. 2 bych doporučoval vyloučit 2 výrazně odlehlé hodnoty. Protože testovaný soubor čítá 

pouze 20 vyšetřovaných vzorků, každá výrazně odlehlá hodnota značně ovlivní výsledky celého 

souboru.  

 

K bakalářské práci mám následující dotazy: 

1. Jakou APTT reagencii používáte ke stanovení aktivity faktoru VIII koagulační metodou? V práci 

jednou uvádíte APTT reagencii citlivou k faktorům, v tabulce č. 1 pro změnu uvádíte reagencii APTT 

AUTOMATE od firmy Diagnostica Stago, což je APTT reagencie citlivá k heparinu, nikoli k faktorům. 

2. Jaké výsledky dávala chromogenní metoda v porovnání s metodou koagulační u hemolytických, 

ikterických a chylózních vzorků? 

3. Jaký je rozsah měření obou použitých metod? 

4. Jak by se měly správně měřit vzorky s vysokými hodnotami funkční aktivity faktoru VIII (cca 300 % 

aktivity faktoru VIII a více)? Tyto hodnoty musí být určitě mimo rozsah metody a jsou proto zatíženy 

velkou chybou. 
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