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Název práce: 
Diferenciační potenciál lidských mezenchymálních kmenových buněk izolovaných ze 
zubní dřeně 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši shrnující dosavadní poznatky o 
diferenciačním potenciálu lidských kmenových buněk izolovaných ze zubní dřeně 
(DPMSC). Hlavní důraz byl kladen na transplantační experimenty.     
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna se všemi náležitostmi bakalářské práce. 
V úvodu autorka popisuje charakteristiky DPMSC a jednotlivé typy kmenových 
buněk ze zubní dřeně. V dalším oddíle je velmi dobře zpracováno téma izolace 
DPMSC. Následně jsou přehledně popsány studie diferenciace DPMSC jak 
v podmínkách in vitro, tak in vivo.  
Závěr shrnuje získané informace a zdůrazňuje potenciál využití DPMSC pro aplikace 
v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství.       
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka použila nadstandardní množství aktuálních literárních zdrojů, které všechny 
použila v textu.  
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Jazyková úroveň je na dobré úrovni a text je psán srozumitelně, až na několik 
drobných stylistických chyb. 
Autorka použila pouze převzaté obrázky, u kterých řádně uvedla odkaz na zdroj. 
Obrazová dokumentace vhodně doplňuje text. Výtku bych měla k popisu obrázku 6., 
kde je chybně uvedeno barvení depozic vápníku.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dle mého názoru studentka splnila cíle práce. Až na drobné nedostatky je práce 
zdařilá a práci doporučuji k obhajobě.  
Studentka se dokázala rychle zorientovat v množství studií potřebných k sepsání 
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práce, což se odráží i v nadstandartním množství použité literatury (104 zdrojů). 
Velmi dobře hodnotím i to, že autorka ve své práci popisuje použití DPMSC v 
klinických studiích. Oceňuji také, že v průběhu vypracování práce pravidelně 
spolupracovala se školitelkou a nechtěla odevzdání BP uspěchat. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


