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Název práce: Úloha estrogenových receptorů v prognóze a predikci terapie     
karcinomu prsu

X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Cílem práce je shrnout dostupné informace o roli estrogenových receptorů v rozvoji 
karcinomu prsu a o využití znalostí o jejich expresi v návrhu léčebného postupu a 
stanovení prognózy u pacientek s rakovinou prsu. Práce se též zabývá vlivem 
variability estrogenových receptorů na buněčné děje v prsních nádorových buňkách.

Struktura (členění) práce:

Bakalářská práce je členěna klasicky a obsahuje všechny požadované náležitosti.
Po krátkém výstižném úvodu, který také vymezuje cíl práce, následují tři kapitoly 
pojednávající podrobně o studované problematice. Práce je zakončena závěrem, ve 
kterém autorka shrnuje význam výzkumu estrogenových receptorů pro klinickou 
praxi a předkládá možné a žádoucí směry dalšího výzkumu. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Literární zdroje jsou relevantní a dostatečné. 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
_

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

Jazyková úroveň textu je chvályhodná, nevyskytují se v něm téměř žádné 
gramatické a stylistické chyby. 
Obrázky jsou v práci nedostatečně popsány. Popisky by měly být doplněny 
vysvětlivkami umožňujícími lepší pochopení obrázků. V textu chybí odkazy na 
příslušné obrázky.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Cíle práce byly splněny. Autorka prokázala velmi dobrou schopnost práce 
s odbornou literaturou a zpracovala ucelenou rešerši k zadanému tématu.
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Otázky a připomínky oponenta:

1.) V seznamu použité literatury jsou neobvykle uváděny jména autorů – první autor 
s iniciálami křestních jmen za příjmením, ostatní autoři s iniciálami před příjmením. 
To by mělo být sjednoceno a iniciály by měly být psány vždy za příjmením autora.
2.) Autorka používá nestandardní formát odkazu na citace – za textem citovaným z 
článku více autorů jsou v závorce uvedeny jména prvních dvou autorů, zkratka et al. 
a rok vydání; běžně se v takovém případě uvádí jen první autor, zkratka et al. a rok 
vydání.
3.) Citace Flouriot et al. 2000 (str. 31) je v seznamu použité literatury neúplná, chybí 
uvedení názvu časopisu a rozsahu stran. Domnívám se, že tato chyba vyžaduje 
opravu.
4.) Autorka systematicky používá anglického slova grade při psaní o nádorech
vyššího a nižšího stupně (např.: str. 8 – v kapitole 3.1 „…u duktálního i lobulárního 
karcinomu in situ nízkého grade…“, str. 13 – v kapitole 3.2.3 „Nádory exprimující 
ERβ…byly nižšího grade…“, str. 24 – kapitola 4.2.3, atd.). Proč autorka nepoužívá 
termín stupeň, je pro to nějaký důvod?
5.) Co znamená pojem bezpříznakové přežívání pacientek? Jak se liší od 
celkového přežívání?
6.) V kapitole 4.1.2.1 na straně 19 autorka uvádí, že na pravděpodobnost přežití 
pacientek a míru odpovědi rakovinných buněk na endokrinní terapii má lokalizace 
izoformy ERβ2 v buňce. Lokalizace této izoformy pouze v jádře znamená výrazně 
lepší situaci pro léčbu i pacientky než její lokalizace v cytoplazmě. Proč tomu tak je, 
má autorka vysvětlení pro tato pozorování?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

X výborně   velmi dobře   dobře   nevyhověl(a)
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