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Název práce: Mechanisms of arhralgia in targeted therapies for cancer. 

Mechanismy artralgie při cílené terapii nádorů. 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je zpracovat přehled možných mechanismů, které stojí za 
výskytem arthralgie u pacientů s nádorovým onemocněním formou literární 
rešerše. Zvláštní zřetel je věnován pacientům, kteří jsou léčeni některým 
způsobem cílené terapie, jako je např. anti-angiogenní léčba. 
 

Struktura (členění) práce:  
Práce má obvyklé členění, obsahuje abstrakt anglicky a česky, dále úvod, 
seznam zkratek, obsah. Hlavní stať je rozdělena tematicky podle 
jednotlivých mediátorů, dále pokračuje přehledem způsobů protinádorové 
terapie, u nichž se arthralgie nejčastěji vyskytuje, a zmiňuje nové možnosti 
léčby arthralgie,. Práce je ukončena závěrem a seznamem citací. Je 
zpracována v angličtině, její jazyková úroveň je vynikající. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam citovaných prací je úctyhodný: cca 140 citací, vesměs primárních 
zdrojů. Citovaná literatura je uvedena správně a výběr je relevantní. 
 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší, vlastní výsledky neobsahuje. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň):  
Práce je v angličtině. Jazyková úroveň je velmi dobrá, stejně tak zpracování 
textu i obrázky. Je třeba vyzdvihnout celkově vynikající úpravu a text bez 
překlepů. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce je zpracována velmi podrobně a na vysoké odborné úrovni, takže 
čtení klade na čtenáře a jeho soustředění značné nároky.  Cíl práce vytčený 
v úvodu byl splněn, a lze uzavřít, že jde o velmi vyspělou práci, která 
bezpochyby splňuje nároky kladené na úroveň bakalářské práce. 
Práci bych vytkla některé drobné nedostatky: úroveň angličtiny je vynikající, 
nelze to ale úplně prohlásit a české formě abstraktu, který trpí jistou 
jazykovou neobratností (např. třetí věta „Zvláště interleukin 6...“, nebo výraz 
„plasmatické sérum“). Vhodný by byl i o něco širší úvod, kde by měly být 
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vysvětleny hlavní pojmy, jako cílená terapie, anti-angiogenní léčba atd. 
Čtenářům, kteří nejsou specialisty v oboru, by dobře posloužil pro lepší 
orientaci v popisované oblasti. 
Dále ne zcela souhlasím s některými tvrzeními v úvodu (které ovšem jsou 
obecnějšího charakteru a s vlastním předmětem práce přímo nesouvisí): 
“(Cancer) is the leading cause of death worldwide“ nebo „,,,the anti-
angiogenic factor therapy belongs to the most successful ones (cancer 
therapies)“. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1) V posledních letech se jeví jako velmi nadějná možnost léčby nádorových 
onemocnění pomocí onko-imunoterapie, zejména s použitím blokády 
kontrolních bodů imunitní reakce (checkpoint inhibitors), jako je anti-CTLA-4 
nebo anti-PD-1/anti-PD-L1. Tato léčba má řadu komplikací; patří mezi ně 
také arthralgie, resp. bolestivé postižení kloubů? 
2) Pro které pacienty se nejčastěji využívá bevacizumab a jaké jsou zhruba 
zkušenosti s touto léčbou? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
X výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


