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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: velmi dobrá 

c) Zpracování teoretické části:  velmi dobré  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 
Případné poznámky k hodnocení: Diplomová práce je psána v českém jazyce a zabývá se 
trendy ve farmakoterapii roztroušené sklerózy; shrnuje poznatky o léčivech používaných 
v současné léčbě roztroušené sklerózy a představuje možnosti nové jako jsou p.o. podávaná 
cytostatika (kladribin) a imunomodulační léčiva (např. ester kyseliny fumarové fingolimod či 
laquinimod) a dále monoklonální protilátky (např. natalizumab). Cíl práce byl naplněn 
v plném rozsahu. Práce je zpracována přehledně, zvláště oceňuji schopnost  Mgr. 
Martincové stručně vystihnout podstatu problému. Jazyková úroveň diplomové práce je 
vysoká, v textu jsem objevil jen minimum chyb (viz. připomínky k práci). Předkládané 
informace jsou řádně citovány. Diskuse přehledně sumarizuje dosažené poznatky a dává je 
do kontextu se současným věděním. K práci mám několik připomínek a protože se jedná o 
téma zajímavé, tak mám i několik otázek. 
 
 
Dotazy a připomínky:  
Připomínky: 
1. překlepy - naprosté minimum, např. kladrabin místo kladribin na straně 35  
2. chybí definice zkratky MBP, která se objevuje v kapitole 11.2.2. (myelinový bazický 
protein?) 
3. Výhrady mám ke grafickému zpracování obrázků, a to zejména jejich čitelnosti, nejvíce to 
vadí u obrázku č. 1, který určitě šlo překreslit a tím získat lepší rozlišení a obrázku č. 6. kde 
člověk musel vyvinou mírné úsilí, aby identifikoval červené šipky. Navíc bych pro lepší 
pochopení tohoto obrázku ocenil i vysvětlení zkratek APC (antigen prezentující buňka?), NK 
(natural killer?). U tohoto obrázku se také objevuje pro hematoencefalickou bariéru nový 



anglický pojem blood-brain barrier (zkratka BBB), ale již v kapitole 5.2 je pro tuto bariéru 
zavedena zkratka HEB. 
 
Otázky: 
1. Mohla byste více specifikovat rizika autologní transplantace kmenových buněk, jaká je 
úspěšnost této léčby? 
2. Léčivo methylprednisolon se využívá k terapii akutní ataky roztroušené sklerózy nebo 
v kombinaci s jiným léčivem pro dlouhodobou terapii? Existují nějaké informace, že by se 
methylprednisolon využíval samostatně pro dlouhodobou terapii? Pokud ano s jakým 
úspěchem?   
3. Neexistují nějaké snahy podávat léčiva na roztroušenou sklerózu cíleně do CNS (jako je 
tomu např. u antiepiletik), aby se zmenšilo riziko nežádoucích účinků?  
4. Které léčivo má dle vašeho názoru největší potenciál pro léčbu roztroušené sklerózy? 
5. U kolika procent pacientů, kteří užívají IFN-beta, dojde k selhání léčby díky produkci 
neutralizačních protilátek? 
 
 
 
 
    
Celkové hodnocení:  výborně, k obhajobě: doporučuji 

 
 
V Hradci Králové dne 29.5. 2013 …………………………………… 

podpis oponentky / oponenta  
 


