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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této bakalářské práce bylo popsat souvislosti mezi infekcí JCPyV, etiologií 
roztroušené sklerózy a onemocněním progresivní multifokální leukoencefalopatií. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Předložená práce má obvyklou strukturu, abstrakt a klíčová slova v češtině i 
angličtině. Vlastní literární rešerše včetně úvodu a závěru má rozsah 20 stran. Je 
přehledně členěna do 7 hlavních kapitol a případně podkapitol. Nechybí seznam 
použitých zkratek a literárních zdrojů. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor cituje dostatečný počet literárních (přibližně 75) a 4 internetové zdroje, téměř 
polovina je z posledních 5 let. Citace jsou uvedeny v jednotném formátu. Není však 
označeno, kdy autor čerpá z přehledových článků a kdy uvádí sekundární citace. 
Např. na str. 2 v úvodu ve větě o prevalenci protilátek proti JCPyV je citován 
přehledový článek o léčbě natalizumabem (Brandstadter a Katz Sand, 2017), který 
se primárně prevalencí protilátek nezabývá. Dále je na str. 16 uvedeno „Podle Ticha 
a spol….(Plavina et al., 2014)“ a na str. 17 „Naopak podle Branca a spol…..(Paz et 
al., 2018)“ a autoři Ticho i Branco chybí v přehledu literatury. Údajně nedatovanou 
práci českých autorů Paveleka a Krejska lze dohledat a datovat (Neurol. praxi 2016; 
17(2): 100–103).  

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je napsána přehledně a srozumitelně s minimem překlepů, přesto se autor 
nevyvaroval několika gramatických chyb. Někde jsou použity neurčité obecné 
pasáže, např. na str. 16 celý odst. 2 a 3 a str. 17 odst. 2, a není zřejmé, co chtěl 
sdělením autor říci. Také odborná terminologie není vždy použita správně (viz 
připomínky). Text doplňují 2 tabulky a 3 obrázky dobře graficky zpracované. Práci by 
oživila obrazová dokumentace, která by lépe vystihovala dané téma. Nejvíce 
jazykových a formálních chyb je v anglické verzi souhrnu. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená práce Dominika Musila pojednává o úloze JCPyV v patogenezi PML se 
zaměřením na pacienty s RS léčené natalizumabem. Poměrně značný podíl práce 
zaujímají spíše popisné kapitoly věnované JCPyV, charakteristice obou zmíněných 
onemocnění a léčbě. Pro pochopení dané problematiky, která není jednoduchá a má 
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mezioborový přesah zejména do imunologie, je to jistě nezbytné, ale pak stěžejní 
kapitola 7 „Spojitost mezi JCPyV, PML a RS“ s rozsahem 3,5 strany vyznívá příliš 
stručně. Domnívám se také, že mnohé zajímavé informace, které autor mohl 
načerpat ze shromážděné literatury, ve své práci neuvedl a je škoda, že nešel více 
do hloubky, prostor k tomu měl. Přesto Dominik Musil prokázal, že je schopen 
pracovat s odbornou literaturou, vyhledat relevantní informace a v dané 
problematice se orientovat. Práci doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Připomínky: 

 Titulní strana – uveden chybný název fakulty, dále chybí interpunkce 

 Seznam zkratek – chybně uvedeno „mutace asparagové kyseliny na histidin“ 

 Pokud zavedete zkratku, tak ji důsledně používejte – NA (natalizumab), RRRS 

 Na str. 3 jsou virové rody chybně označeny jako druhy v textu i tabulce 

 Na str. 4 je uvedeno „…VP1 je tvořena ze 72 kapsomer.“ – správně kapsida je 
tvořena 72 kapsomerami, kapsomera je pentamer VP1, opět na str. 5 dole je 
zaměněna kapsida za kapsomeru 

 Na str. 7 píšete „B buňky….napadají myelin spolu s oligodendrocyty a astrocyty.“ 
Můžete to blíže objasnit? 

 Na str. 14 uvádíte použití léku „elifazumab“ (správně efalizumab) – tento lék se 
od r. 2009 v ČR právě pro riziko rozvoje PML zakázán 

 Tabulka č. 2 – co znamená sdělení, že lék „Zvyšuje regulaci T buněk a Th2 
buněk“? 

 Některá fakta, např. týkající se genetické variability JCPyV v kapitole 4 o PML, by 
bylo vhodnější přesunout a diskutovat v kapitole 7. 

 
Otázky: 
1. V práci používáte pojmy virová latence, persistence a reaktivace. Můžete tyto 

pojmy definovat?  
2. Jaká je prevalence protilátek anti-JCPyV v ČR obecně a u osob s RS? 
3. Uvádíte tři ukazatele, které se v současnosti používají k odhadu rizika rozvoje 

PML u osob s RS léčených natalizumabem. Probíhají nějaké studie, které by se 
zabývaly dalšími prognostickými faktory, např. molekulárně biologickými, jež by 
bylo k odhadu rizika možné využít? Případně jaké faktory to jsou? 

4. Bylo by možné pro snížení rizika rozvoje PML u pacientů využít inhibitory virových 
receptorů na nervových buňkách? 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 
 


