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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 popsat dosavadní poznatky o kmenových buňkách izolovaných ze 
zubní dřeně, zejména jejich diferenciační potenciál a možné terapeutické využití 
v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství. 

 
Struktura (členění) práce: 

 
Práce je členěna přehledně a logicky.  
Vedle abstraktu, úvodu a závěru je členěna do 5 hlavních kapitol, dále členěných do 
podkapitol. Součástí jsou také klíčová slova, obsah, seznam literatury a seznam 
zkratek.  

 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 
Citované literární zdroje jsou aktuální a vhodně zvolené, jejich množství je 
dostačující (104). Ve stylu citací a v seznamu literatury se ale objevují nejednotnosti. 

 
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): 

 
Po jazykové stránce je práce na velmi dobré úrovni s minimem překlepů. Text je 
srozumitelně členěn a vhodně doplněn obrazovou dokumentací.  
Při popisu obrázků není však vždy úplně přehledné značení jejich jednotlivých částí. 
Popisované struktury jsou někdy označeny pouze na jedné, nebo vůbec. U obrázku 
6 (str.11) je nesprávně uvedeno, že Alcian Blue barví depozita vápníku, v textu je 
ale správně uvedené, že je s její pomocí prokázaná chondrogenní diferenciace. U 
obrázku 7 (str.12) jsou nejasně uvedeny citace, a u části „Sudan Black“ chybí 
měřítko.  
Výtku bych měla k seznamu zkratek, kde nejsou uvedeny všechny zkratky použité 
v textu. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 
Předložená práce splnila stanovené cíle. Autorka prokázala schopnost pracovat 
s vědeckou literaturou, zorientovat se v tématu a zpracovat kvalitní a aktuální 
přehled týkající se dané problematiky s vizí dalšího možného směřování 
v budoucnosti. 
Předložená práce je přes drobné, zejména formální výtky kvalitní a doporučuji ji 
hodnotit stupněm velmi dobře. 

 
Otázky a připomínky oponenta: 

 
Autorce v budoucnu doporučuji zaměřit se na vhodnou formulaci a stylistiku, aby 
sdělení bylo jasné a srozumitelné. Dále pro lepší orientaci v textu doporučuji 
používat standardního rozlišování mezi značením genů a proteinů, nebo specifické 
značení v úvodu vysvětlit.  
 
K práci mám dvě doplňující otázky: 
 
Mohla byste podrobněji popsat, jak dochází k odběru zubní dřeně u novorozenců? 
 
V případě terapeutického využití mezenchymálních kmenových buněk zubní dřeně 
za účelem obnovy zubní dřeně uvádíte pouze možnost autologního transplantátu. 
Není možné nějakým způsobem využít přítomnosti vlastních mezenchymálních 
kmenových buněk postiženého zubu a předejít tak chirurgickému zákroku v podobě 
trhání zubů pro tvorbu transplantátu? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


