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Faktory ovlivňující účinnost protinádorové terapie blokující signalizační dráhu PD-
1/PD-L1 a prediktivní biomarkery této léčby 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je shrnutí poznatků o protinádorové imunoterapii využívající blokaci 
signalizační dráhy PD-1/PD-L1 a biomarkerů predikujících účinnost této terapie.  
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je klasicky členěna, obsahuje úvod a literární přehled, závěr, seznam 
použitých zkratek, seznam použité literatury. 
 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito 87 článků, které jsou relevantní a jsou většinou v práci správně 
citovány. V některých případech (strana 8 a 16) je u velmi konkrétních čísel 
(procenta pacientů) uvedeno několik citací, takže není jasné, ke kterému 
z citovaných článků se dané hodnoty vztahují. Citace Borghaei et al. 2015 uvádí 
trochu jiné hodnoty, než jsou citovány v textu (str. 8), což je pro mě těžko 
pochopitelné. 
Přehledové články jsou označeny. 
 
 

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): 
 
Grafická úroveň práce je velmi dobrá, text je dokumentován 4 obrázky a jednou 
tabulkou. Autorka v textu uvádí řadu údajů, kterým by vyloženě prospělo shrnutí do 
dalších tabulek (například kolik klinických studií využívajících jednotlivé protilátky 
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probíhá, jaké vedlejší příznaky jsou typické pro jednotlivé terapie). Dále bych pro 
lepší orientaci v textu doporučila číslování kapitol.  
Jazyková úroveň práce, pokud mohu posoudit slovenský text, je zatížena řadou 
chyb typických pro bakalářskou práci – nejasná vyjádření (například „Blokáda 
signalizačnej dráhy PD-1/PD-L1 sa potýka s výzvou zvýšiť podiel pacientov 
pozitívne reagujúcich na liečbu.“, „… rozvoj signalizácií iných KBIR nepôsobí 
pozitívne“ ), nepřesnosti, zkratky nevysvětlené v textu (např. str 15), na straně 14 
autorce unikl vlastní komentář v textu. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Terapie využívající blokaci „checkpoint inhibitorů“ je v současnosti velice aktuálním 
tématem léčby nádorů, zároveň se současná úroveň medicíny, vzhledem k ceně 
biologické léčby, soustřeďuje na personalizovaný přístup. Proto téma práce považuji 
za vhodně zvolené. Autorka vytyčené cíle naplnila. Obsahová strana práce je velmi 
dobrá, kvalitu však bohužel snižuje jazyková úroveň práce a zejména nepřesnosti a 
nejasnosti v textu (viz připomínky).  
Práci by prospělo shrnutí informací do přehledných tabulek. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky k textu: 
Co přesně znamená tvrzení „T lymfocyty preferenčne vyhľadávajú antigény 
pôvodom z nádoru, nie telu vlastné“? (str. 8) 
Jak souvisí zvýšení LDH se snížením střední hodnoty přežití pacientů? (str. 17) 
 
K práci mám následující otázky: 

1. Můžete srovnat výhody a nevýhody inhibitorů PD-1 a PD-L1? Je nějaký z nich 
účinnější? 

2. Využívají se pro terapie nádorových onemocnění také inhibitory PD-L2? 
3. Jaké jsou přístupy pro zvýšení účinnosti terapií pomocí inhibitorů PD-1/PD-

L1? 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 

 


