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PĚedk|ádaná bakaláĚská práce je zaměĚena na problematiku Akutní lymfob|astické

|eukémie (ALL), jakožto velmi závaŽného onemocnění, s kter1im se moderní medicína pot ká.

Autorka si toto téma vybrala sama a Ve stanoveném termínu vypracova|a ve|mi koncisní
pĚehled trikající se této problematiky za využití jak zahraniční, tak i tuzemské recentní

literatury. Práce sestávající ze 44 stran je členěna kIasicky do požadovan ch částí,

kdy v Teoretické části je text uspoňádán do kapito| t'ikajících se: definice onemocnění a jeho

pÍíčin, rozdělení ALL, diagnostiky a následně i možností léčby a prognÓzy, V|astní text je

sepsán velmi pĚeh|edně, je dop|něn t|emi pĚehledov mi tabulkami a dá|e také v pĚí|oze

čtyĚmi obrázky. V textu se vyskytuje pouze několik pieklepťr, které nijak nesnižují celkovou

riroveĚ práce. Na konci práce uveden1i Seznam literatury obsahuje ce!kem 52 citací

v pĚevážné míĚe z recentních zahraničních č!ánkrj, které jsou zde zformátovány V souladu

s požadovan mi normami; je vhodné vyzdvihnout zdaĚiIé zkomblnování ve!kého kvanta

informací, které autorka z těchto zdrojri načerpala.

K autorce mám s ohledem na obsah práce nás|edující dotazy a pĚipomínky:

1.) V Úvodu i na začátku Teoretické části opakovaně píšete, že Leukémie jsou a mrižeme je

dělit pod|e typu bíltich krvinek, které se nekontro|ovatelně děIí. Toto mŮže b'Ít chápáno ale
jako mírně nepĚesné tvrzení... A proto otázka zníl. zda znáte i nějak typ leukémie, kterri

nevzniká na základě bujeníbuněk bílé krevníňady?

2.) U klasifikace B-ALL a T-ALL zmiĚujete jako jeden z dŮležit1ich marker pro rozdělení do

typ ALL také vriskyt povrchového znaku TdT. Mrjžete vysvětlit tuto zkratku, popr. také
uvést, k čemu tento protein slouží?

3.) Po formá|ní stránce bych chtěl závěrem autorce doporučit, aby pÍi vypracování sv ch
dalších vědeck ch prací dávala u citacívíce zdroj literatury V textu pozor na nutnost uvádění

čísel u literatury Ve vzestupném poĚadí(viz. strana L4, L5, atd. )

Závěrem shrnuji, že bakaláňská práce Petry Suché splřuje p vodně kladené cí|e,

celkově ji považu jl za zdalilou a doporučuji ji k obhajobě.
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