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II. Posudek oponenta 

 

Autorka předkládá experimentální práci - retrospektivní hodnocení prognostických faktorů u léčeného 

onkologického onemocnění.  Práce vychází z cenných, pro autorku obtížně získávatelných dat resp. 

laboratorních hodnot nutričních parametrů před a po radioterapii.  V univariační analýze odlišuje statisticky 

významné a nevýznamné prognostikátory, jako výstupní parametr hodnotí celkové přežití.  V tom může být 

předmět diskuse a kontroverzí. Je totiž mimo rámec bakalářské práce hodnotit další vlivy, které se uplatnily 

mezi ukončením léčby a úmrtím a to včetně vlivů terapeutických, pokud se nějaké uplatnily. 

 V intencích bakalářské práce je identifikace statisticky významných prognostikátorů závažného 

onkologického onemocnění vysokým cílem, který se zdařilo realizovat.  

Autorka předkládá poměrně rozsáhlá data z velkého onkologického pracoviště. Data jsou dobře statisticky 

zpracovaná.  Předkládané  výsledky by mohly být prezentovány v odborném medicínském tisku. 

V tuzemském prostředí jde o soubor dat a výsledky ojedinělé.  

Identifikované prognostikátory mají význam nejen deskriptivní význam, ale jsou využitelné i terapeuticky.       

V úvodu autorka podává dostatečně široký přehled o souvislostech, funkcích a pozadí jednotlivých 

prognostikátorů. Již z tohoto přehledu je patrné, že identifikované prognostikátory lze využít terapeuticky a 

jejich úpravou zlepšit léčebné výsledky. To autorka také uvádí v závěru práce. Požadavek na další 

prospektivní sledování a sběr dat, který autorka uvádí v závěru práce, je zcela logický, nicméně nevylučuje 

uvedenou interpretaci  výsledků retrospektivní analýzy dat  a nevylučuje jejich léčebné a preventivní využití.  

Statistické zpracování dat je na standardní úrovni relevantní publikovaným pracem v onkologii a vnitřním 

lékařství. Jsou užité standardní analytické metodiky, což zajišťuje validitu výsledků.  

Formální a jazykové zpracování práce včetně citací odpovídá úrovni bakalářské práce.  

Doporučuji ve sběru a analýze dat dále pokračovat, formulovat hypotézy a přejít k analýze prospektivní 

včetně aplikace léčebně preventivních opatřeni.  

 

Závěr: Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě bez výhrad.  
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