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II. Posudek oponenta 

         Práce je napsána  na 46 stranách včetně  seznamu literatury. Studentka se ve své práci věnuje 

porovnání  hladin  jednotlivých nádorových markerů sledovaných u karcinomu prsu. 

         V  teoretické části  se autorka věnuje nádorovému onemocnění prsu, včetně klasifikace 

nádorů, stádiím onemocnění event.  léčebným  postupům, dále pak teorii nádorových markerů, 

především těch, které mají význam při sledování  terapie tohoto onemocnění. 

        V praktické části  práce studentka sesbírala a utřídila data  16 pacientek s tímto onemocněním. 

Sestavila grafy a tabulky podle  zvolených kriterií, kde  porovnávala  hodnoty  CA 15-3, CEA a CA 

125, změřených  na  poliklinice, kde pracuje jako laborantka. 

          Za každým odstavcem nebo skupinou odstavců je vzorně uveden odkaz na literární zdroj.           

V kapitole Obsah je použito detailní členění práce pro rychlou orientaci čtenáře. 

Připomínky: 

       Autorka  podle mého názoru chybně používá na několika místech této práce (kap. Souhrn str. 4, 

str.28, kap. Závěr str. 32 ) výraz  „přesné výsledky“, lépe by bylo „správné“. Z pohledu laboratorní 

analýzy se tyto výrazy  ( přesnost x správnost) přísně rozlišují a každý tento termín  má svůj 

definovaný význam. 

       V  teoretické časti o nádorových markerech studentka nezmiňuje význam stanovení   CA 125 u 

diagnózy karcinomu prsu, přesto v praktické části je tento marker v grafech a tabulkách  

porovnáván. Bylo by proto vhodné, aby i v teoretické části bylo toto vyšetření  zmíněno.  

Dotazy: 

     V tabulkách s hodnotami  jednotlivých tumormarkerů   je uvedena kromě jiných časových údajů  

kolonka  „den století“, které nerozumím.  Jaký význam tento údaj má? 

    Vzhledem tomu, že autorka sama zmiňuje nízkou specifičnost tumormarkerů,  není  text: 

„Nádorové markery jsou laboratorními ukazateli nádorového bujení.“( str .4 ) vhodné doplnit 

z hlediska senzitivity a specificity? 

Závěr: 

     Práce je kvalitním popisem řešené problematiky. V kapitole Diskuze studentka hodnotí práci 

z laboratorního a klinického hlediska.  Práce může sloužit ke studiu nejen laborantkám, ale i 

vyššímu zdravotnickému personálu.  Domnívám se, že pro autorku  je přínosné především to, že 

v praktické části zpracovávala údaje, na jejichž stanovení se sama podílela, a tak získává ucelenější  

představu,  jak mohou být  naměřené  výsledky dále zpracovávány.   
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