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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: nedostatečná 

c) Zpracování teoretické části:  dobré  

d) Popis metod: dobrý 

e) Prezentace výsledků: dobrá 

f) Diskuse, závěry:  dobré 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Cílem bakalářské práce bylo porovnat dvě metody 
vyšetření glomerulární filtrace. Jednalo se o enzymatické stanovení sérového kreatininu 
pomocí diagnostické soupravy Enzymatic Creatinine_2 (Siemens) a stanovení cystatinu C 
v séru a plazmě metodou PENIA za využití diagnostické soupravy Cystatin C (Siemens). Při 
práci autorka provedla stanovení u 260 pacientů, což vypovídá o velkém pracovním úsilí. 
Předložená bakalářská práce však působí velmi chaotickým a neuspořádaným dojmem 
(např. abstrakt je až na konci, anglická verze abstraktu zcela chybí, práce je bakalářská, ale 
na úvodní stránce je školitel označen vedoucím diplomové práce, názvy grafů a tabulek se 
nachází na jiné stránce než grafy a tabulky samotné, …), chybí odkazy na obrázky, tabulky a 
grafy v textu. Samotná podkapitola pro kreatinin (3.4) a cystatin C (3.5) mi nepřijde příliš 
vhodná. Vhodnější by bylo např. rozdělení na metody měření glomerulární filtrace se sběrem 
moči a metody bez sběru moči.  Práce by si také zasloužila mnohem bohatší diskuzi. Jelikož 
autorka ale musela prokázat při práci v laboratoři jak teoretické, tak i praktické schopnosti a 
výsledek práce je pro klinickou laboratoř jistě cenný, práci doporučuji k obajobě.    
 
Dotazy a připomínky:  
1) I přes řadu nevýhod je clearance kreatininu stále používaná. Jaké jsou výhody této 
metody? Jaké je referenční rozmezí u této metody? 
2) Na str. 15 popisujete hyperbolický vztah mezi clearance kreatininu a kreatininem v séru. 
Odkazujete se na výše uvedenou reakci, z textu však není jasné o jakou reakci se jedná. Jak 
přesně vypadá graf této závislosti včetně jednotek? 
3) V práci chybí rovnice dle Schwartze. Kdy je použití této rovnice doporučováno? 



4) Na straně 18 popisujete enzymové stanovení kreatininu. Existují i některé další možnosti 
enzymového stanovení? 
5) V praktické části je uvedena stabilita činidel R1 a R2, chybí však informace, o jaké 
reagencie se jedná.  
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  dobře, k obhajobě: doporučuji 
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