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Předložená rigorózní práce se zabývá studiem vybraných zánětlivých faktorů - 

kalretikulinu, granzymu A, GDF-15, klasterinu a katepsinu G jako prediktivních znaků pro 

detekci intraamniálního zánětu. Vybrané znaky byly detekovány v plodové vodě u 168 

pacientek s předčasnou rupturou plodových obalů (PPROM). Téma práce je v současnosti 

vysoce aktuální, potřeba vhodných znaků predikujících možnost předčasného porodu je 

v klinické praxi žádána vzhledem k stoupajícímu počtu komplikací v těhotenství. 

 

Literární úvod práce je pečlivě zpracovaný, shrnuje poznatky o mechanismech 

předčasného porodu a významu imunitního systému v těhotenství a dále podrobně popisuje 

pět vybraných parametrů souvisejících s imunitou v plodové vodě. V kapitole: Materiál a 

metody jsou podrobně popsány metodické přístupy pro stanovení koncentrací jednotlivých 

znaků v plodové vodě. V kapitole Výsledky autor podrobně a srozumitelně popisuje výsledky 

jednotlivých experimentů, které jsou přehledně dokumentovány a v kapitole Diskuse jsou 

jasně diskutovány. Rigorózní práce je postavena na dostatečném počtu adekvátních literárních 

zdrojů, které jsou vhodně citovány. Práce má dobrou grafickou úroveň, je psána čtivě, a 

působí kompaktním dojmem. 

 

Práce je podložena publikací „Amniotic fluid calreticulin in pregnancies complicated by 

the preterm prelabor rupture of membranes“, která byla uveřejněna v časopise The Journal of 

maternal-fetal & neonatal medicine, IF 1.36 kde je Mgr. Souček spoluautorem. 

 

Autor v předložené rigorózní práci prokázal statistický rozdíl v hladinách kalretikulinu, 

klasterinu a katepsinu G mezi pacienkami s a bez zánětlivých změn, přičemž kalretikulin se 

jeví jako vhodný marker pro detekci intraamniálního zánětu.  



 

 

Lze konstatovat, že stanovené cíle se Mgr. Součkovi podařilo naplnit, autor se v řešené 

problematice orientuje. Předkládanou rigorózní práci považuji za kvalitně zpracovanou, text 

odpovídá požadavkům kladeným na tento typ práce. Rigorózní práci Mgr. Ondřeje Součka 

doporučuji k obhajobě v rámci rigorózního řízení. 
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