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Případné poznámky k hodnocení: Autorka práce mj. popisuje a shrnuje biomarkery pro 
včasnou diagnostiku preeklampsie a eklampsie. Chronologie práce a návaznost kapitol 
působí přirozeně, také cíl práce byl splněn výborně. Název a cíl práce však plně 
nekoresponduje s jejím obsahem. Celá první kapitola je věnována komplikacím těhotenství 
obecně, samotným biomarkerům se autorka věnuje až v její druhé polovině (kapitola 3). Co 
se dalšího uspořádání textu týká, vzhledem k tomu, že inhibin-A a aktivin-A patří do skupiny 
TGF β, měla by být, dle mého názoru, TGF β věnována samostatná podkapitola v kapitole 
proangiogenních faktorů, kde tuto kapitolu postrádám. Rozdělení embolií na embolie plicní, 
vzduchové a způsobené plodovou vodou rovněž nepovažuji za ideální. Namísto plicní 
embolie bych očekávala tromboembolii - čili rozdělení podle typu vmetku. V neposlední řadě 
bych ráda upozornila na s. 11 (popis vzniku TEN) a na s. 41 (závěr), kde autorka opakuje 
stejnou informaci dvakrát pouze jinými slovy. 
 
Celkově jsem nalezla jen minimum překlepů a menší pravopisné chyby v práci nepovažuji za 
důležité. Velkou formální chybu ovšem vidím v neshodě číslování tabulek a grafů s jejich 
číslováním v textu. V neposlední řadě pak postrádám v seznamu zkratek některé důležité 
zkratky používané v textu (např. HELLP, PAPP-A, PP 13, NGAL, IGFBP-4, …). 
 
Kromě formálních chyb bych ještě ráda zmínila také několik obsahových. Na s. 17 autorka 
uvádí, že AH je jasným důvodem ke zhoršení některých patologických stavů - AH vede ke 
zhoršení stavu pacientky, ale v textu uvedené patologie se spíše objevují, než zhoršují. Na s. 
32 je v závorce mezi proangiogenními faktory chybně zmíněn VEGFR - zde měl být 



pravděpodobně uveden VEGF, nikoliv jeho receptor. Na s. 37 je uvedeno, že další studie 
potvrdily, že PP-13 je pouze slabým prediktorem, což ale neodpovídá textu nad tímto 
tvrzením, který obsahuje informaci o tom, že PP-13 je vhodným markerem, proto bych raději 
volila jiný, vhodnější výraz než potvrdily. 
 
Co se literárních zdrojů týče, objevuje se v nich určitá nejednotnost. U některých odborných 
článků chybí čísla stran, svazků nebo ročníků, jinde jsou tyto údaje uvedeny chybně. 
Nejednotnost se objevuje také u názvů časopisů (někde jsou psány zkratkou, jinde celým 
názvem). U článků s větším počtem autorů dochází k vynechávání nebo špatnému citování 
některých autorů. Také u citací jiných zdrojů postrádám některé údaje (u internetových 
zdrojů název stránky, ze které bylo čerpáno, a informaci, že se jedná o online zdroj; u 
diplomových a disertačních prací místo a rok vytvoření a typ práce; u některých knih chybí 
vydání). Dalším citačním nedostatkem je také fakt, že některé odstavce nejsou v průběhu 
práce vůbec citovány. Počet citací (74) vzhledem k rešeršní povaze práce ovšem hodnotím 
velmi kladně, stejně tak i využití zahraničních odborných publikací, se kterými si autorka 
skvěle poradila. 
 
Pominu-li formální nedostatky, považuji tuto práci vzhledem k aktuálnosti dané problematiky 
za velmi přínosnou. Text práce je psaný čtivě (autorka má dobré vyjadřovací schopnosti i 
jazykové vybavení) a zároveň odborně. Bakalářská práce je zpracována poměrně pečlivě, o 
čemž svědčí i malé množství překlepů. Výše uvedené poznámky by tedy měly sloužit spíše 
jako podněty pro zpracovávání prací příštích (např. diplomové), především pak doporučuji 
lépe se zaměřit na citační normy. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Pojmy index pulzality a perzistence protodiastolického zářezu by pro nezasvěceného 
čtenáře zasloužily vysvětlení. Můžete tedy popsat, co přesně tyto pojmy vyjadřují? 
2) U cystatinu C uvádíte, že jeho koncentrace je nepřímo úměrná glomerulární filtraci ledvin. 
Jestliže je jeho koncentrace u preeklamptických žen snížená, očekávala bych zvýšenou 
glomerulární filtraci. U patofyziologie preeklampsie ovšem píšete, že se glomerulární filtrace 
zhoršuje. Můžete tuto skutečnost nějak vysvětlit? 
3) Pro preeklampsii je charakteristické zadržování tekutin, převodnění a vznik otoků. V práci 
uvádíte, že jako prevence se doporučuje příjem více než 2 l tekutin za den. Mohla byste 
vysvětlit, proč se doporučuje tak vysoký příjem tekutin, když pacientky již samy o sobě velké 
množství tekutin zadržují? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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