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Práce je: rešeršní 

a) Cíl práce je: splněn neúplně   

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: Předkládaná diplomová práce studuje velmi aktuální 
a zajímavou problematiku radioaktivně značených protilátek. Autorka práce čtivě popisuje 
zadané téma od obecných kapitol týkajících se imunologie, protilátek, radiofarmak, přes 
zobrazovací metody v nukleární medicíně až ke speciálním kapitolám s přehledem 
preklinicky testovaných a klinicky aplikovaných protilátek. Cíl práce je ovšem splněn neúplně. 
Ačkoli je práce zaměřena na radioaktivně značené protilátky, v práci se vyskytuje i větší 
množství těch, co se v klinické praxi radioaktivně neznačí. Práce je ale celkově sepsána 
dobře, je zde jen minimum stylistických chyb. Za zmínku stojí jen drobné chyby týkající se 
citací v textu, kdy autorka nejednotně používá označení "et al.", "a kol.", někdy dokonce 
anglický výraz "and col." Tento odkaz je navíc včleněn až za tečku citované věty, čímž může 
dojít ke zmatení čtenáře. V textu jsou také drobné chyby v zalomení některých řádků, kdy 
řádek končí nevhodným výrazem. 
 
Dotazy a připomínky:  
1) Jako jeden z cílů práce uvádíte vytvoření přehledu o preklinicky testovaných radioaktivně 
značených protilátkách. V diplomové práci se ale této problematice věnujete pouze v jedné 
přehledové tabulce na jedné stránce. Máte k tomu vysvětlení? 
2) Protilátky gemtuzumab ozogamicin, dinutuximab a zanolimumab jsou v ČR již 
registrovány? Popř. je známo, v jaké fázi klinického hodnocení se nachází? 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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