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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

e) Prezentace výsledků: - rešeršní práce, nelze hodnotit 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení:  
Předložená rešeršní práce zabývající se tématikou monoklonálních gamapatií je zpracována 
přehledně a jasně, s logickou návazností jednotlivých částí, kladně hodnotím také bohatou 
obrazovou dokumentaci i počet literárních zdrojů. S podivem je, že ačkoliv dominantní část 
práce je věnována mnohočetnému myelomu, není mu v práci vyčleněna samostatná 
kapitola, na rozdíl od jiných minoritních typů gamapatií. Jinak je práce po obsahové stránce 
zpracována zdařile a obsahuje pouze malé množství chyb (např. v tabulce č. 2 je uvedeným 
kritériem stádia II mnohočetného myelomu podmínka nesplnění kritérií stádií I a II), výtky je 
nutné směřovat především k formálnímu zpracování práce. Ve vlastním textu není 
vysvětlena zkratka MM (pro mnohočetný myelom), ačkoliv se v práci vyskytuje mnohokrát. 
Zkratkový termín AL amyloidóza není vysvětlen v práci vůbec, ač je tomuto stavu věnována 
vlastní kapitola. Další výtka směřuje k odkazům na literární zdroje práce. Ačkoliv autorka 
používá číslování zdrojů podle pořadí uvedení v textu, je mnoho zdrojů použitých mimo toto 
pořadí (např. na str. 21 u interleukinu 6 jsou uvedeny zdroje 15 a 20, na str. 28 po zdroji 33 
následuje zdroj 39 atd.). Navíc ani v souhrnném seznamu zdrojů není jednotný systém - 
první autor bývá uveden ve formátu příjmení+jméno, zatímco jména dalších autorů 
v opačném pořadí, někdy jsou vlastní jména autorů uvedena jen iniciálou. 
 
 
 
 
  
 



Dotazy a připomínky:  
1) Můžete charakterizovat pojem somatická hypermutace a osvětlit její význam? 
 
2) Můžete uvést příklad některých cytostatik, která jsou charakteristická vyvoláním axonální 
neuropatie? 
 
3) Jaká onemocnění kromě monoklonálních gamapatií způsobují zvýšení celkové sérové 
koncentrace bílkovin? 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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