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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
RNDr. Karel Drbal, Ph.D. 
Datum: 
29.5.2018 

Autor: 
Tereza Tejklová 
Název práce: 
Imunogenita indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo zmapování současného stavu poznání v oblasti přípravy a 
použití iPSC pro jejich terapeutické použití. Kvalita a funkční vlastnosti iPSC 
jsou překvapivě málo studované a v omezeném počtu publikací jsou tyto 
parametry omezeně popsané.  
 
Práce má za úkol poskytnout experimentální evidenci pro a proti 
terapeutické použití autologních iPSC, respektive z nich diferencovaných 
linií jako zdroje pro regenerativní medicínu. Pro tento účel musíme poznat 
parametry imunogenity a tumorigenity iPCS. Právě imunogenita iPCS je 
předmětem této práce.  
 
Ačkoli je praktická aplikace iPSC v klinické praxi dnes již využívaná, tato 
práce se soustředí na sporné detaily jejich experimentální analýzy.  
 
Struktura (členění) práce: 
 
Standardní, vcelku vyhovující.  
 
S autorkou jsme postupně společně vytvořili osnovu práce, která byla 
dodržená. V rámci jednotlivých verzí, kterých bylo celkem pět, autorka práci 
nakonec doplnila i vlastními souhrnnými tabulkami. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, autorka si sama aktivně dohledávala současné zdroje. Jejich relevanci 
jsme následně diskutovali. Někdy bylo třeba detailnější konzultace, ale 
postupem času již zvládla autorka samostatný výběr publikací a interpretaci 
kvality dat zde uveřejněných. Citace jsou správně provedené a celkově jsem 
byl s rešeršní prací jsem byl jako školitel spokojen.  
 
Citace byly provedené pomocí open-source nástroje Zotero. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto 
výsledky adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Neobsahuje.  
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Formální úroveň je uspokojivá. V určitých částech práce je znát jednak 
spěch v konečné fázi tvorby textu a také nesouvislé pasáže, které občas trpí 
opakováním informací.  
 
Během práce na textu autorka postupně doplňovala primární data a 
zjišťovala jejich kvalitativní parametry. S nesrovnalostmi mezi kvalitou a 
interpretací dat se zhostila postupem času dobře. Je nutné poznamenat, že 
právě toto téma je v literatuře protkané nekvalitními daty, a proto to byl úkol 
poměrně složitý.  
 
Kvalita vytvořeného českého vědeckého textu je podle mého názoru 
obstojná, ale trpí nekonsistencemi typu použití zkratek a volbou, popisem i 
komentováním obrázků s primárními daty. Každá další verze byla výrazně 
lepší a tak by tomu bylo nepochybně i nadále, kdyby měla autorka více 
času.  
 
Autorka pracovala na textu samostatně a určila si grafickou podobu 
provedení své práce naprosto sama. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z mého pohledu školitele byly cíle splněné vzhledem k původnímu zadání 
bakalářské práce. 
 
Tereza Tejklová rozhodně splnila mé nároky jako školitele kladené na 
sepsání bakalářské práce. Její práce trpěla počátečním nedostatkem času 
při zahájení práce na textu. Následně se již do tempa dostala, ale na konci 
práce bylo její původní zaváhání znát.  
  
Celkově lze říct, že práce byla náročnější s ohledem na menší množství 
publikovaných studií, často méně kvalitních. Tyto, často nekonzistentní 
publikace byla autorka schopná posoudit – popsat jejich kvalitu a správnou 
interpretaci. To je hlavní dovednost při psaní bakalářské práce a autorka se 
jí zhostila velmi dobře.  
 
Práci doporučuji k obhajobě a Tereze Tejklové přeji hodně úspěchů v dalším 
studiu.  
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
  


