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Název práce: 
Zubní kmenové buňky během vývoje dentic obratlovců 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cíl je v předložené práci řádně formulován. Autorka si za cíl zvolila vypracovat 
rešerši o dospělých zubních kmenových buňkách, jejich úloze a osudu u různých 
skupin obratlovců. Zabývá se morfologickými rozdíly zubní lišty a dentice obecně u 
jednotlivých skupin, vyhodnocuje, jak tyto rozdíly ovlivňují výskyt kmenových buněk. 
V neposlední řadě se autorka věnuje regulaci kmenových buněk a molekulárním 
faktorům, které se na ní podílí.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je čtivá, strukturovaná logicky, je členěná do navzájem provázaných kapitol a 
podkapitol.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Předložená práce obsahuje rozsáhlý soupis starších i recentních prací tuzemských i 
zahraničních autorů. Autorka v textu zřetelně prokázala, že je schopna pracovat s 
literárními zdroji a tyto adekvátně použít a řádně citovat. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formální i jazykové stránce je předložená diplomová práce na velmi dobré úrovni, 
obsahuje pouze minimum překlepů. Obrazová dokumentace vhodně a logicky 
doplňuje text, jednotlivé obrázky jsou řádně označeny a srozumitelně popsány.  
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Vytyčené cíle byly řádně splněny. Celkový přístup studentky k problematice bych 
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označila za velmi zodpovědný. Práce je zdařilá a splňuje plně požadavky kladené na 
bakalářské práce. Předloženou práci na základě výše uvedeného doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci nemám zásadnější připomínky, pouze několik drobných upřesnění.  
 
Autorka hned na str. 1 v Úvodu a také dále na str. 2 v kapitole 2.1 Vývoj dentální 
laminy a zubu uvádí, že zubní zárodky vznikají na distálním konci dentální laminy. 
Je nutno podotknout, že tento fakt neplatí pro všechny obratlovce, například u 
člověka tvoří dentální lamina souvislou podkovovitou strukturu běžící podél čelistí a 
zubní zárodky se na ní objevují v celém jejím průběhu v místech budoucích 
mléčných zubů. 
 
Dále bych doporučila eliminovat pojem „odontogenetický“ (např str. 1), který se 
v textu občas vyskytuje. Autorka totiž v textu používá jako synonyma pojmy 
odontogenní a odontogenetický jako překlad anglického „odontogenic“, jehož smysl 
je však pouze odontogenní, tedy generující zuby, např. „odontogenic band“ - 
„odontogenní proužek“. Český pojem odontogenetický je nesprávně vyložený 
překlad německého „odontogenetisch“, který však v překladu má stejný smysl jako 
„odontogenic“ v angličtině. 
 
Autorku bych poprosila o zodpovězení této otázky: 
 

Kmenové buňky jsou v současnosti diskutovány zejména z hlediska jejich 
klinického využití. Jak vypadá situace u zubních kmenových buněk? Znáte 
nějaký způsob reparace zubní tkáně pomocí stimulace kmenových buněk 
s potenciálem využití v klinické praxi? 

 
 

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 zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 

 Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 
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