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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

 V teoretické části studentka, bez pomoci školitele, popsala literaturu o nádorových 

markerech – především humorálních u karcinomu prsu. Všímala i výskytu těchto nádorů ve světě, 

v naší republice a jejich regionu. Popsala samostatně i klasifikaci a léčbu těchto nádorů. 

V experimentální části práce nejprve popsala metodiky pro detekci CEA, CA15-3 a CA 125, 

které po několik let prováděla ve své laboratoři. Jejich několikaleté výsledky u pacientek pak 

zpracovala v počítačovém programu EXCEL.  

Velký počet zjištěných výsledků přepsala do tabulek v tomto programu a vytvořila z nich 

grafy závislosti výsledků na době od počátku sledování. Bylo tak možno sledovat přehledně vliv 

léčby a ústup choroby – nebo naopak progresi choroby, když léčba byla již nemožná. 

Své výsledky zhodnotila vytvořením kapitoly Diskuse, což u mnohých bakalářských prací 

není obvyklé. Pokusila se využít globální pohled na výsledky jednotlivých pacientek ke zhodnocení 

přesnosti metody.  

Jelikož se body v jejích grafech řadily do plynulých čar – bez větších výkyvů, lze říci, že 

zpracování vzorků bylo provedeno bezchybně. To považuji za splnění požadavků na studentku 

z hlediska např. laboratorní zručnosti. K práci s archivovanými výsledky, k počítačovému 

zpracování a k sepisování bakalářské práce přistupovala nebojácně a samozřejmě. 

Závěr: 

Studentka věnovala práci předepsaný počet hodin (– podle „Karolinky“ FF) a také po stránce 

věcné naplnila požadavky na bakalářskou práci.  

Zdokonalila svou práci v počítačovém programu EXCEL a jsem přesvědčen, že tak získala 

schopnost používat takovýto globální přístup ke kontrole práce své laboratoře i v budoucnosti. Lze 

říci, že její bakalářská práce může též sloužit mladším laborantkám jako zdroj informací o těchto 

metodách a příklad kontroly pracoviště z globálního pohledu. 
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