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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Předkládaná diplomová práce je velmi dobře zpracována s 
logickým členěním kapitol a odpovídajícím závěrem. Po poměrně obsáhlé úvodní části se 
přehledně věnuje popisu jednotlivých analgetik a jejich řazení dle FDA kategorizace. 
Neopomíjí ani negativní vliv analgetik na plod ve formě jednotlivých nežádoucích účinků. Po 
obsahové ani grafické stránce k práci nemám žádné zásadní výhrady pouze několik 
připomínek.  
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky 
1) I výsledky rešeršní práce je vhodné diskutovat a uvádět do širších souvislostí, část 
diskuze, která by měla předcházet závěru však u této dipomové práce zcela postrádám. 
2) Legenda k obrázkům se uvádí zpravidla pod obrázek, ne nad něj, jak je to obvyklé u 
tabulek 
3) V práci by bylo vhodné sjednotit označení  "fétus" a "plod". Často jsou oba výrazy v textu 
používány současně, což bez předchozí definice pojmů (zda je autorka opravdu považuje za 
synonyma) působí poněkud matoucím dojmem (např. str. 13). 
4) P-gp je zkratka pro "P-glykoprotein" ne "glykoprotein P"  (str. 24).  
    Pokud je pro P-glykoprotein při jeho první zmínce v práci použita zkratka P-gp, měla by 
být takto uváděna v celém následujícím textu práce. 
5) V práci se vyskytuje několik gramatických chyb a překlepů (např. str. 8 "analgetika, zvláště 
ty volně prodejná") 
 
Dotazy 



1) Na konci kapitoly 2.2.1.3 uvádíte, že "jelikož jsou molekuly protilátek příliš veliké na to, aby 
přešly přes placentární bariéru difúzí, je placenta vybavena vysoce selektivními a účinnými 
transportními systémy, kterým je věnována další kapitola" V následující kapitole ale už 
transport protilátek přes placentu dále nerozvádíte. Které účinné transportní systémy jsou 
tedy využívány molekulami protilátek pro transfer z matky do plodu? Nakolik jsou selektivní? 
 
2) Je možné v průběhu let pozorovat překlasifikovávání jednotlivých analgetik z pohledu 
jejich bezpečnosti pro plod?  
 
3) Jsou nějaké rozdíly v doporučení pro podávání analgetik v průběhu těhotenství mezi 
SÚKL a Evropskou lékovou agenturou (EMA)? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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