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 školitelský posudek 

 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Mgr. Pavel Vebr 

Datum: 29.05.2017 

Autor: Drábková Natálie 

Název práce: 

Úloha endotelinového systému v léčbě chronického ledvinného selhání 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

Cílem předložené práce bylo shrnout poznatky o úloze endotelinu v léčbě ledvinného selhání. 

 

Struktura (členění) práce: 

Předložená bakalářská práce má celkem 31 stran, z toho 23 stran textu. Práce je standardně 

rozdělena na úvod, vlastní rešerši, logicky členěnou do 3 hlavních kapitol a 16 

podkapitol a závěr. Práce obsahuje abstrakty v obou jazycích, seznam zkratek a použité 

literatury. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

Autorka použila k sepsání rešerše celkem 117 zdrojů, včetně 4 přehledových článků a 4 

internetových zdrojů. K získání relevantních poznatků k řešené problematice byly použity i 

recentní vědecké publikace. 

 

Citace nejsou v jednotném stylu, což práci, bohužel, ubírá na její kvalitě. Nejsou jednotné jak 

odkazy v textu, tak samotné citace v seznamu použité literatury (viz připomínky). 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 

adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

Práce neobsahuje vlastní výsledky. 

 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

Bakalářská práce Natálie Drábkové je bez gramatických chyb s minimem překlepů. Pro 

minimum zkušeností autorky se psaním odborného textu lze odpustit občasnou stylistickou 

neobratnost a výběr nevhodných slov (str. 8, kapitola 2.3, 2. odstavec: „…poměrně velmi 

selektivní antagonista…“ aj.) 

 

Součástí práce jsou 4 obrázky, na které v textu autorka správně odkazuje.  

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Autorka přehledně popsala izoformy endotelinů, jejich receptorů i roli v jednotlivých 

orgánech. Ve druhé části práce je popsána úloha endotelinového systému v léčbě 

chronického ledvinného selhání. Autorka splnila vytyčený cíl, shrnula problematiku na 
úrovni bakalářské práce. Vzhledem k četným formálním chybám musím navrhnout sníženou 

známku.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

Pokud se autorka rozhodla užívat zkratku „et al.“, měla by “ při odkazu na práci max. 3 

autorů užívat anglickou spojku „and“, anebo užívat českou spojku „a“, ale při odkazu v textu 

na práci kolektivu zkratku „a kol.“ (např. str. 8, konec předposledního odstavce vs. konec 

posledního odstavce, aj.). 
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Seznam citovaných zdrojů jeví známky používání citačního manažeru autorkou, což je 

zajisté cesta správným směrem. Autorce nicméně doporučuji pro další práci sjednotit styl 

psaní velikosti písmen v názvech článků a jménech autorů (str. 25, 28, 29, 31), uvádění 

celých jmen nebo zkratek jmen autorů (např. str. 31 Vaněčková a kol. vs. Xu a kol. aj.) a 

DOI (někde je uvedené, jinde chybí). Citační manažer, pokud není správně nastaven, při 

tvorbě seznamu literatury působí tyto zbytečné chyby. 

 

Str. 25 místo autora pomlčky, 

Str. 25 chybí den citace internetového zdroje „Endothelin receptor...“ 

 

Dále bych doporučil pro přehlednost rozdělit internetové zdroje od ostatních a citovat podle 

normy. (dohledatelné zde: http://www.citace.com/download/CSN-ISO-690.pdf) 

 

Sekundární citace neoznačena ani v odkazu v textu, ani v seznamu literatury (Timmermans et 

al., 1993) na str. 30, kterou databáze PubMed registruje jako review. 

---------------------------------------------- 

Z pohledu čtenáře text obsahuje opakovaně věty, které nedávají jasný smysl: str.8, kap. 2.3, 

2. odst.: „Nejvíce používanou látkou je BQ-123. Je to poměrně velmi selektivní antagonista 

ETA receptoru (více než 20000x) …“ 

Str. 8, odst. 3.: „Jeho afinita k ETA receptoru je téměř 1000 násobná. Tato…“ 

Str. 8, odst. 4.: „Více než 1000 násobnou afinitu k ETA receptoru má také atrasentan. Je…“ 

str. 21, kap. RADAR, „…dostávali navíc atrasentan (1000 krát selektivnější antagonista ETA 

receptoru) v …“ 

 

Obrázky jsou značeny nejednotným způsobem (viz str. 15 Obrázek 3 vs. Obr. 1, 2, 4), 

popisky obrázků jsou psány odlišným typem písma a zdroje jsou neobratně citovány. 

 

Autorce bych doporučil použít řádkování 1,5 i mezi nadpisy kapitol a samotným textem. 

Dále bych doporučil odsazovat nové odstavce. 

Nezavádět zkratky, které pak nevyužije. (CVD, HS, LS, ADH, NOX) 

 

V seznamu zkratek chybí: ADH (str. 14), AT1 (str. 14), AT2 (str. 14), C21 (str. 14), CVD 

(str. 19), NOX (str. 13), RAS (str. 13). 

 

Závěr mohl být konkrétnější. Dostatečný k rozsahu práce by byl poslední a předposlední 

odstavec. Předchozí odstavce jsou několikátým opakováním stejných informací.  

 

Otázky: 

1) Na straně 4 píšete, že endotelin-3 byl nalezen ve vysokých koncentracích v CNS a ve 

střevě. Můžete tuto informaci, prosím, upřesnit a porovnat s koncentrací této 

izoformy endotelinu v plazmě? 
2) Na straně 12 píšete: „Kardiovaskulární onemocnění spojená s endotelinovým 

systémem spočívají v dysfunkci endotelu a NO syntázy. Díky dysfunkci endotelu je 

zabráněno navázání endotelinu-1 na ETb receptor, a tím prospěšné vazodilataci.“ 

Jaký je vztah (kauzalita) mezi dysfunkcí endotelu a nenavázáním ET na ETb 

receptor? 

3) Na straně 13 píšete, že darusentanová terapie pomohla snížit TK pod 140/90 mmHg. 

Jak velké bylo v průměru toto snížení? Měla tato terapie nějaké vedlejší účinky? 

4)  

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 

 
 


