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Zadáním bakaláŤská ptáce sfudentky Terezy Toiflové bylo vypracovat rešerši zabyvající se

biomarkery ovariálního karcinomu se zaměŤením pŤevážně na proteiny CAI25 a HE4. Dalším

bodem bylo uvést moŽnosti stanovení těchto protein s ohledem na citlivost jejich stanovení,

která je driležitá pro predikci vzniku tohoto onemocnění.

Práce je po formální stránce, až na některé pŤeklepy a nepŤesná vyjádŤení, v poŤádku. Text je

doplněn 6 tabulkami a 9 obrazky, jejichž kvalita je bohužel ve většině pŤípadri velice špatná,

cožzbytečně kazi celkoqi dojem zpráce. Pro práci studentka pouŽila více jak 50 citací, téměŤ

všechny j sou vědecky hodnotqimi zdroj i, literatura j e citovana dle nonny.

Tyto informace jsou zpracovény dostatečně. V další části následují informace o moŽn;ich

zdravotních komplikacích a poslední část je věnovarra laboratornímu testovaní kvality mléka.

Práce je doplněna 15 tabulkami a 2 obránky.

K práci mám však následující pŤipomínky či dotazy:

Str. 20 _ v textu je používarro spojení ,,nádorové markof}oo, v tabulce je uvedeno ,,fumorové

markery.. _ bylo by vhodné to sjednotit

Str.24,2. odstavec _ nesouvisí s kombinacemi nádorov;ich markeru pŤi analyze, ale měl by

b;it umístěn spíše ve vlastních metodách stanovení

Str. 26 _ chybí mi tam obecn;i vod, vyjmenovaní používan;ich metod. Ihned studentka

popisuje pouze imunochemické metody, ale kapitola obsďruje i podkapitoly s buněčn1imi

liniemi, molekulárně.biologické metody apod.

Str. 26 - prosím 3tudentku o podrobnější vysvětlení principu stanovení pomocí protein-

chip metody. Proč je tato metoda vyčleněna do vodu, nemá byt v některé z podkapitot?

Princip uvádíte reakci antigenu s protilátkouo ale jak je vznik imunokomplexu

detegován?

Str. 28 _ nepŤesnost ve vyjádŤení - karcinom ovaria se nestanovuje, ale diagnostikuje

Str. 31, poslední Ěádek - prosím studentku o vysvětlenío o jakou protilátku se jedná,

zkratka NA-Abz (NADH-AgNPs = NAo Abz = sekundární protilátka) je dle mého názoru

nedostatečné wsvětlení
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Str. 33' poslední Ťádek nad obrfukem - Co si studentka pŤedshvuje pod poimem

,,dynamiclry rozsah stanovení..?

str.36, poslední kapitola,5. Ťádek od konce _ Bylo identifikováno 13 vzork séra..jde

ďejmě o spaÍny pŤeklad, kter.Í pak znesnadĎuje pochopeď celé části texfu . vzgrky jsou

analyzovány ane identifikovány. . .

Závétemshci konstatovat, že k sepisovríní práce pŤisfupovďa sfudentka velice zodpovědně a

aktivně, ěasto konzultova|4 což hodnotím velice kladrrě. I z.práse samotné je však zÍLet

jazyková bariéra pŤi pŤekladech anglickych textťr, kdy dochází ěasto k uvedení nepÍesn;fch,

ne plnfch nebo zavádějících informací, což snifuje kvalitrr celé práce, jejiŽ téma je

v současnosti velice aktuální. I pŤes tyto nedostatky studentka splnila zadáníb*aláŤské práce,

proto ji doporuěuji k obhajobě a hodrrotím velmi dobÍe.

V Pardubicích 19.7 .201,2 r] Lírcie Korecká" Ph.D.


