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Název práce: 
Biologická léčba nádorů ledviny a role kontrolních bodů buněčné signalizace 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Práce je koncipovaná jako přehled klinických možností léčby metastatického 
renálního karcinomu v současné době. Vedlejšími cíly jsou:  

- popis signálních drah VEGFR a mTOR (PI3K) a přehled jejich inhibitorů včetně 
výsledků klinických studií,  

- srovnání s nejnovější terapeutickou modalitou, kterou je imunoterapie 
blokováním imunitních kontrolních bodů, takzvaných „checkpoint“.  

- Tento přístup je podmíněn individuálním přístupem k pacientovi, tedy 
takzvanou personalizovanou medicínou.  

Struktura (členění) práce: 
Práce je standardně členěná dle požadavků na bakalářskou práci. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ano, citace byly provedené pomocí Zotero, s použitím šablony ISO690.  
Autorka ve své práci použila zdroje jak literární, tak i závěry odborných doporučení 
českých a světových odborných společností. Některé zdroje byly ovšem staršího data 
a autorka měla tendenci využívat více přehledných článků než primárních zdrojů. 
Autorka projevila výjimečnou snahu o pochopení rozhodovacích možností klinického 
pracovníka a fungování klinických procesů. 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Autorka pracovala samostatně, co se týče grafického stylu. Cit pro jazyk byl u ní 
nadstandardní, s výjimkou odborných výrazů a anglických pasáží. Snažila se 
koncentrovat svoje poznatky do souhrnných schémat, které byly často až příliš 
podrobné. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle byly splněné vzhledem k zadání BP. 
Kristýna Černá splnila moje očekávání v přípravě i provedení textu. Naše spolupráce 
byla na velmi dobré úrovni. 
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