
Oponentský posudek disertační práce MUDr.Astrid Šulákové:  

Anemie u dětí s nespecifickými střevními záněty 

 

Práce má 85 stran, rozdělených do 3 kapitol, 18 tabulek, 4 obrázky, 7 grafů a 115 citací (39, tj. 33,9% 

není starších než 5 let). 

Autoreferát má 42 stran s přehledem publikační činnosti: 9 časopiseckých publikací – 4x první autor 

v tuzemských časopisech, z toho 3 indexované.  

Ve WoS jsou uvedeny 3 publikace autorky, 29 citací, h-index 2, ani v jedné první autorství. 

Cílem práce je stanovit prevalenci a typ anemie v u dětí s NZS a porovnat testy užívané k jejímu 

určení se stanovováním solubilního transferinového receptoru a jeho další užití. 

Formální chyby – neovlivňují celkové vyznění práce:  

• nejednotné používání nomenklatury s převahou češtinsky neprogresivních tvarů 

• str.12 – vitamin B12 je zprvu uveden ve správné podobě, na téže straně je uveden bez indexu 

v tvaru B12 

• str.40, 41, 51, 51, 84 – číslování literatury je střídavě tučné a normální 

• autoreferát disertační práce, str.41 – přehled přednášek: položky 4. a 9. jsou identické 

Autorka se ve své práci věnuje problematice nespecifických střevních zánětů (NSZ) což je vzhledem 

k jejich nárůstu a věkovému posunu do nižších věkových kategorií vysoce aktuální. Zvolila si jeden 

z parciálních problémů diagnostiky a terapie NSZ, tj. problematiku anemií při tomto onemocnění. 

Volbu tématu považuji za velmi vhodnou. 

Soubor a jeho zpracování vypovídá obratu pacientů na pracovišti autorky (10 nových NSZ ročně). 

Diagnostická kritéria NSZ odpovídají stávajícímu standardu v ČR, podobně jako užívaná kritéria 

hematologického problému jemuž se věnuje. 

Metody zpracování a statistická práce s nimi jsou vyhovující a přinášejí signifikantní výsledky. 

Práce ve svém závěru přináší doporučený algoritmus řešení anemie u pacientů s NSZ s použitím 

stanovení solubilního transferinového receptoru a další práce s jeho indexem a přispívá tak ke zlepšení 

diagnostiky a následné terapie dětských pacientů s NSZ. 

V tomto směru práce splnila sledovaný cíl. 

Publikační aktivita svým kvalitativním parametrem (první autorství v časopisech s IF) nesplňuje 

všechny požadavky kladené na postgraduální studenty pracoviště autora (1.LF UK) ale ve svém 

objemu těmto požadavkům vyhovuje. 

Závěr: Doporučuji práci k obhajobě.                                                                                          11.7.2012 
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