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Oponentský posudek bakalářské práce Lucie Kohoutové o,Glutamátkarboxypeptidasa II

jako marker karcinomu prostatyó.

Práce kandidátky je zaměřena na problematiku Vysoce zajímavou z pohledu

biologického a velmi důležitou z pohledu klinické medicíny. Hlavním cílem práce bylo

provedení rešerše shrnující dosavadní poznatky o významu glutamátkarboxypeptidasy II

(GCPID v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty. Dalším cílem by|o de faclo seznámení se

s několika metodami, které pravděpodobně kandidátka bude nadále používat ve své

laboratorní práci.

Při hodnocení bakalářské práce je třeba předpokládat teprve vznlkající zkušenost

s prací s literafurou a presentací jak vlastních, tak citovaných výsledktl. Z toho vyplývá

několik drobných nedostatlď formulačních' Jako pffklad uvádím nadbyečná opakování již
jednou konstatovaných skutečností (např str 30 odst 4 a 6);,,orgánově ohraničené onemocnění

karcinomu prostaty (str 16)..; ,,...exprese mRNA při BHP a PC u stejných (?) pacientů (str

26), poslední odstavec str 29 atd, a gramatických (německé ,,orchitektomie.. místo českého

orchiektomie, nesprávné používání interpunkce atd.). RovněŽ je třeba předejít nepřesnostem

(androgenní therapií je pravděpodobně míněna antiandrogenní terapie _ str 23)' Doporučil

bych se vyhnout,,populárním.. zdrojům (např' www zdravá rodina, ref l2), jejichž obsah i

slovník zhusta nepředstavuje to nejlepší z medicíny. Glutamátkarboxypeptidasa II se uvádí

bez rozdě|ení, jedním slovem. .

otázky:

1) Jak si autorka vysvětluje protichůdná konstatování uvedenáv 3. a4. odstavci na str 22



2) Mtže autorka vysvětli zdán|ivý tozpot - terapeutické podávání ,,analog nebo antagonistu

gonadoliberinů.. (str 13) - jako prostředku chemické kastrace? Problematiku

,'superreaktivních.. agonistů GnRH, kterou patrně má na mysli a která předstar,.uje moderní

přístup posledních let autorka jinde v textu neuvedla.

Autorka předložila obsáhlý přehled dosud publikovaných výsledků. Hlavním význam

práce _ orientovat se v problematice, jíž se bude patrně v budoucnosti věnovat a uvědomit si

kontext s klinickou medicínou - tak je nepochybně splněn. Rovněž oceňuji přítomnost

praktické části. Je dobrou ,,iniciací.. pro příští práci autorky, včetně kontaktu s technick1ýrni

problémy (1. odstavec str 65) a tím prostředkem kbudování vysokého frustračního prahu,

nezbýného pro vědeckou práci.

Předloženou práci doporučuji přijmout k obhajobě.
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