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1. CÍLE A HYPOTÉZY: 

Bakalářská práce Terezy Měšťákové si obecné cíle klade v úvodní kapitole. Cíl teoretické části je čistě 

rešeršní, tedy shrnou moderní poznatky o genetice rakoviny prsu, léčbě a testování. Cíl výzkumné části je 

zpracovat data o počtu pacientů ze dvou pražských nemocnic. Na začátku výzkumné části (kap. 5) najdeme další 

dílčí cíle. Dále autorka uvádí 4 hypotézy a 2 výzkumné otázky. Jejich vyhodnocení však v práci chybí. Z tohoto 

pohledu musím konstatovat, že cíle pro teoretickou část byly v podstatě naplněny, cíle práce pro výzkumnou část 

splněny nebyly. 

 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Předložená bakalářská práce má 58 stran. Z toho připadá 47 stran na samotný text a zbytek tvoří přílohy 

práce. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část. Autorka postupuje v teoretické části od genetiky 

rakoviny v obecné rovině, přes rakovinu prsu, její diagnostiku, rizikové faktory, léčbu, screening a prevenci. 

Pěkná je kapitola 3.2 Konkrétní genové mutace rakoviny prsu, kde jde autorka dostatečně odborně do hloubky a 

popisuje konkrétní mutace v konkrétních genech odpovědných za karcinogenezi v případě nádorů prsu. Kapitolu 

4 Nové vědecké poznatky ohledně genetiky rakoviny prsu a ovarií bych takto nevyčleňoval, neboť dost nových 

poznatků najdeme i v předchozí kapitole 3, a na druhou stranu kapitola 4 není zdaleka kompletní a vyčerpávající, 

co se týká nejnovějších poznatků (cituje jen 4 práce z roku 2019). Nešvarem některých kapitol teoretické části je 

přílišné rozsekání do velkého množství krátkých kapitol, kdy jedna kapitolka je tvořená 3–4 řádky nebo větami 

(typicky v kapitole 2). Často také nacházíme nedokončené a mnohdy nesmyslné věty. Nebo jednotlivé logicky 

izolované věty, nepropojené s kontextem dané kapitoly (tak jak autorka ve spěchu při dokončování práce vrstvila 

informace/věty z různých zdrojů, ale nebyl čas je dále upravovat). Kapitola 2.5.1.2 Zobrazovací metody – mezi 

zobrazovací metody řadí autorka i vyšetření krve nebo biopsii. 

Praktická část je neúplná, s pokulhávajícím popisem a výsledky ve formě dvou nevysvětlených tabulek. 

Autorka si sice stanovuje nějaké hypotézy a výzkumné otázky, ale jejich zhodnocení chybí. Součástí výsledků je 

i deset kazuistik. Ty jsou sice zajímavé, ale opět hlubší poučení/závěry z nich chybí. Diskuze, která by se těmito 

závěry mohla zabírat, se však soustředí na autorčiny těžkosti při tvorbě BP. V současné formě je tato kapitola 

nepoužitelná. 

 

  

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 

 Formální úprava je poměrně zdařilá, řekl bych na standardní úrovni. Kromě klasických příloh zde najdeme i 

seznam použitých zkratek, který je nutný. Moderní genetika je v pojetí západní vědy přímo protkána tří až čtyř 

písmennými zkratkami, a pro čtenáře, který není z oboru, se díky tomu rychle stává text nesrozumitelný. Práce 

s literaturou je též na dobré úrovni. Oceňuji velké množství zahraniční literatury, zejména odborných článků (i 

když důležité kapitoly čerpají spíše z českých monografií). Drobnou nepřesnost bych formální úpravě vytknul – 

a tou je při používání OMIM databáze a jejich id čísel míchání, respektive nerozlišování značek pro 

klinické/patologické jednotky nebo fenotypy (značeno jako #) a čísel pro geny (značeno *). 

 

 

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO/OPONENTA PRÁCE: 

 Bakalářská práce Terezy Měšťákové se zaobírá zajímavým a moderním tématem genetiky rakoviny prsu. 

Bohužel její zpracování není dovedeno do uspokojivého konce. V teoretické části, zejména ze začátku má práce 

dostatečnou hloubku a odbornost. Čím čteme dále, tím jde kvalita textu dolů, přesně tak, jak docházel čas na 

odevzdání. Praktická část práce už je vyloženě nedodělaná, a i když jsme ji plánovali dlouho dopředu, tak vidím, 

že nakonec se s ní autorka neměla „mordovat“ na poslední chvíli, a radši mohla dodělávat ten teoretický text. 

Pozitivní body práce vidím v komplexním přístupu k obtížnému tématu, které z velké části zpracovala autorka 

dobře. Negativa práce jsou pak její nedodělanost – velká část textu byla dokončována doslova poslední dny před 
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odevzdáním. To platí v menší míře o teoretické části práci, ale v plné míře o části praktické. Z tohoto hlediska je 

pro mě práce na hranice obhajitelnosti, ale po zvážení všech pro a proti ji nakonec doporučuji práci k obhajobě. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

 

1) Jak bylo vybráno 10 pacientů/protokolů pro kazuistiky (náhodně, cíleně podle nějakých 

parametrů/znaků/průběhu choroby nebo léčby…?) 

 

 

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ: 

 

 

Doporučuji práci k obhajobě, navrhovaná známka dobře. 

 

 

V Praze, 9/9/2020      RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D. 


