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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 práce bylo shrnout současné znalosti o buněčných a molekulárních 
mechanismech imunitní rejekce iPSC. 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, obsahuje abstrakt, seznam zkratek, úvod, cíle práce, 
literární přehled, závěr a seznam literatury. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je použito 51 citací původních čánků a 12 review, jedna učebnice a 5 
internetových zdrojů. Forma citací v textu je jednotná, v seznamu literatury ale 
nejsou review označené a jednotlivé články nemají jednotnou formu. 
Jako zdroj nebyly vždy použity relevantní informace (např. str. 18. Itakura et al., 
2017 tvrzení v textu a i použitý obrázek nesouhlasí s tím, co autoři vyvozují), dále 
autorka někdy používá citaci review pouze za jedinou větou v celé práci, kterou 
nebylo nutné podkládat ničím (jedná se o učebnicové znalosti fungování imunitního 
systému např. Boyd et al., 2012) nebo šlo dohledat původní článek – např. citace 
Scheiner et al., 2014, Mora et al., 2017, Liu et al., 2018, Dang et al., 2006, Brouwer 
et al., 2016). Obrázek na straně 12 je z citovaného článku, ale vůbec nezobrazuje 
to, co autorka popisuje (nejsou na něm výsledky analýzy iPSC, ale embryonálních 
kmenových buněk a na imunofluorescenčním barvení nejsou buňky, které by tam 
podle popisku být měly) 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce má podle mého názoru v některých částech trochu zmateně členěný text 
(např. kapitola 3.4.1.). Některé informace se opakují na různých stránkách (např. 
str.15 a str. 11. odmítnutí buněk hladkého svalu, tolerance retinálního pigmentového 
epitelu Zhao et al., 2015). Informace o tom, že na odmítnutí iPSC se podílí NK 
buňky (přirozené imunity) i T buňky (adaptivní imunity) je v celé práci včetně 
abstraktu a závěru dokonce sedmkrát a s několika různými citacemi. V abstraktu 
autorka píše, že iPSC zpravidla neexprimují kostimulační molekuly, ale v kapitole 
3.4.2 uvádí, že byla detekována jejich nízká exprese a v závěru že nebyla 
prokázána. V práci se vyskytuje minimum pravopisných chyb, ale celkově působí 
dojmem, že některé kapitoly byly psány narychlo. Dlouhé nepřehledné věty (kde 
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chybí interpunkční znaménka nebo vhodné zájmeno či spojka) jsou náročné na 
pochopení (např. str. 1. poslední odstavec nebo str. 10, kap. 3.2, první věta). 
Upozorňuji, že zkratky by měly být zaváděny při prvním použití termínu a používány 
jednotně. V práci autorka mnoho zkratek nevysvětluje nebo chybí anglický i český 
překlad (např. PAMP, TCR, IFN, IAP, PD-1, CTLA-4), jiné zavede, ale dále 
nepoužívá (např. dsRNA/DNA, Prf1, GzmB, VPA) a v seznamu zkratek jich poměrně 
hodně neuvádí vůbec (CFSE, HDAC, MLR, VPA, dsRNA, TH…). Kapitola 3.1 
zhodnocení imunogenity iPSC, kde autorka popisuje metody jako ELISPOT nebo 
MLR by v takovéto formě v práci vůbec nemusela být.  
Velkou výtku mám ale především k použití obrázků. V práci je pouze jeden obrázek 
dobře a srozumitelně popsán (a to obr. 1, který autorka patrně sama vytvořila), u 
obrázku 2., 3., 4., 5. a 6. v zásadě chybí relevantní vysvětlení v textu nebo alespoň 
v popisku, u obrázku 5. a 6 navíc odkaz v textu nesouhlasí s tím, co je na obrázku. 
Nejsou vysvětlené zkratky nebo jen některé. Není jasné, co zobrazují, co z toho 
plyne a v některých případech ani proč tam vlastně jsou a co dokumentují. 
Text je dále doplněn dvěma tabulkami. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle vytyčené autorkou v úvodu byly splněny a shrnuty v závěru. Celý text je sice 
v některých částech obtížně čitelný, ale ve výsledku srozumitelný. Nedostatkem 
práce jsou především zjednodušené nebo nepřesné informace (zejména kapitola 2. 
týkající se indukce pluripotentních buněk, 3.4.2 exprese kostimulačních molekul 
nebo imunitně privilegované tkáně str. 12). Největší slabinou celé práce je obrazová 
dokumentace. I přes tyto nedostatky práci doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení dobře. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. V kapitole 2. popisujete transkripční faktory (TF) používané pro indukci iPSC. 
Uvádíte, že protein NANOG se používá pro selekci iPSC, můžete toto tvrzení 
rozvést? Jaké molekuly využívá OSNL systém? 
 
2. Na str. 6. uvádíte, že trvalou aktivitu OSKM faktorů je možné „vypnout“ pomocí 
loxP-Cre systému. Existují ještě další způsoby inaktivace těchto faktorů? Je možné 
kromě virových vektorů, RNA a proteinů použít u integrativních i neintegrativních 
metod ještě další způsob vnesení molekul důležitých pro indukci iPSC? 
 
3. U obrázku 5. uvádíte, že procento buněk exprimujících CD80, CD86 a CD11c se 

během diferenciace po stimulaci IFN- zvyšuje. Odpovídá obrázek a závěry autorů 
tomuto tvrzení? Jak je to s dalšími důležitými molekulami o kterých tento článek 
(Itakura et al., 2017) pojednával? Jaké byly v této studii použity kontroly?  
 
4. Co znázorňuje obrázek 6., jak byla získána data a jaké hodnoty jsou na ose y ? 
Co z těchto dat vyplývá? Proč využívali autoři PBMC a proč linii K562? 
 
5. Existují v současné době postupy bránící rejekci transplantovaných iPSC? Je 
možné potenciálně využít iPSC i jinak než za účelem transplantace? 
 

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