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X Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Exprese estrogenových receptorů (ER) je klíčovým faktorem prognózy karcinomu 
prsu. Pacientky s detekovatelnou expresí ER dosahují delšího bezpříznakového i 
celkového přežívání ve srovnání s pacientkami jejichž nádory ER neexprimují. 
Pacientky s expresí ER v nádorech jsou obvykle léčeny hormonální terapií 
(antiestrogeny, inhibitory aromatázy, apod.) kdežto pacientky bez exprese dostávají 
agresivnější chemoterapii s celou řadou nežádoucích účinků. Ze studií v literatuře je 
známo, že u člověka existují dvě formy ER - α a β. Dle dostupných údajů se zdá, že 
obě formy mají rozdílnou schopnost aktivovat signální dráhy a tím také úlohu 
v rozvoji různých onemocnění včetně nádorových (Barros et Gustafsson Cell 
Metabolism 2011; 14:289-299). V klinické praxi však zatím není zohledňována 
exprese obou forem nebo jejich poměr ve sledovaném typu tkáně. Zdá se, že 
cíleným sledováním nerovnováhy v poměru obou forem ER by mohlo dojít k získání 
poznatků o vzniku a progresi (včetně resistence) některých onemocnění. Tato práce 
se zabývala specificky úlohou ER forem v rozvoji a progresi karcinomu prsu. 
Hlavním cílem práce bylo poskytnout vědomostní základnu k rozvaze zda a jak by 
mělo smysl studovat význam obou forem ER u pacientek s karcinomem prsu ve 
vztahu k jejich diagnóze, prognóze a léčbě. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna do následujících kapitol: 1. Úvod, 2. Biologie estrogenových 
receptorů, 3. Exprese a působení ER v nádorových buňkách, 4. Variabilita 
estrogenových receptorů, 5. Závěr a 6. Použitá literatura. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Použité literární zdroje považuji za dostatečné. V práci je citováno více než 120 
referencí, přičemž většinu tvoří původní práce. Zdroje jsou citované v souladu 
s ustálenou praxí a jednotným způsobem.  
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Není relevantní 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální stránce považuji práci za velmi povedenou, neshledal jsem při její revizi 
žádné zásadní grafické, jazykové ani faktické nedostatky. 
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