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a) Cíl práce je: zcela splněn  
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c) Zpracování teoretické části:  výborné

d) Popis metod: velmi dobrý
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f) Diskuse, závěry:  výborné
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Případné poznámky k hodnocení: Práce se zabývá závažným a diskutovaným problémem 
případného benefitu neoadjuvantní terapie s ohledem na délku remise. Dosažené výsledky 
představují cenný přínos pro celkovou léčebnou strategii. Vlastní text je přehledný, logický, 
vhodně využívá obrázků a tabulek  a nezabíhá do zbytečných podrobností, autorka vcelku 
logicky předpokládá určitou orientaci čtenáře ve zpracovaném tématu. K formální stránce 
mám minimum připomínek (způsob uvádění odkazů na více autorů v textu a v seznamu 
literatury, překlep ve slově "trastuzumab" na str. 22 a 23).

Dotazy a připomínky: 1. Je nějaký rozdíl mezi patologickou kompletní odpovědí a 
patologickou kompletní remisí ? Pokud tomu tak není, pak bych pokládal druhý  termín za 
srozumitelnější pro čtenáře.
2. V tab. 1 a 2 je uváděn vysoký počet různých léčebných režimů jak adjuvatní, tak 
neoadjuvantní terapie. Překvapilo mne naprosto minimální zastoupení kombinace (cis)-
(karbo)platiny s taxany. Má pro to autorka nějaké vysvětlení ?
3. Důvod pro minimální zastoupení trastuzumabu ve vlastním souboru (neexistence HER2 
pozitivity, jiné důvody ?).
4. Má pracoviště autorky nějaké zkušenosti s adjuvantní a neoadjuvantní terapií u karcinomu 
endometria ?  
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji
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