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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: velmi dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: velmi dobrý 
 
Případné poznámky k hodnocení:  
Tato práce zpracovává zajímavé téma z praxe. Po obsahové stránce je teoretická část 
zpracována dostatečně podrobně, přehledně a uceleně a je patrná dobrá orientace autorky 
v dané problematice. K obsahu praktické části a diskuze mám však jisté výhrady. Kapitola o 
novém genetickém testu Prenascan by místo praktické patřila spíše do teoretické části, 
jelikož je spíše informativního charakteru a vlastní výsledky v ní zpracovány nejsou. 
Orientaci čtenáře v jinak solidně vytvořené výsledkové částí ztěžuje absence charakterizace 
vyhodnocovaných screeningových testů včetně stanovení limitů, kdy byl daný test brán jako 
pozitivní (vysoké riziko výskytu dané vrozené vývojové vady). Diskuze je pak spíše pouhým 
výčtem statistických údajů o výskytu vrozených vývojových vad v ČR a celosvětově, ale 
chybí v ní srovnání či konfrontace s jinými pracemi, ať už zahraničními nebo tuzemskými. 
Z formálních nedostatků bych kromě gramatických chyb zmínil zejména nedůsledné 
vysvětlení zkratek při jejich uvedení v textu či absenci odkazů na obrázky, tabulky a grafy ve 
vlastním textu práce.  
 
Dotazy a připomínky:  
1) Mohla byste vysvětlit pojem nuchální translucence? 
 
2) Uvádíte, že z hlediska rizika abortu je kordocentéza bezpečnější metodou než 
amniocentéza, ačkoli se u obou metod toto riziko pohybuje do 1 %. Jsou známé přesnější 
údaje o riziku abortu u těchto metod? 
 



3) V jednotlivých tabulkách výsledkové části uvádíte, že hodnotíte zvýšené riziko výskytu 
určitých vývojových vad, zatímco u doprovodných grafů porovnáváte přímo jejich výskyt 
v daných letech, ačkoliv jde o stejné hodnoty. Můžete to vysvětlit? 
 
4) Mohla byste uvést údaje o výskytu jednotlivých trizomií v poměru k počtu narozených dětí 
v Libereckém kraji, aby mohly být porovnány vámi vyhodnocené údaje s celorepublikovými 
výsledky (které uvádíte v diskuzi)?  
 
Celkové hodnocení, práce je:  velmi dobrá, k obhajobě: doporučuji 
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