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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 předkládané BP bylo shrnout poznatky o roli mikrotubulů a proteinů 
asociovaných s mikrotubuly (MAP) v procesu metastázování.  
 
 

Struktura (členění) práce:  
 
Práce zahrnuje úvodní část, která především shrnuje proces metastázování a 
některé důležité aktéry regulující tento proces. Následuje část věnující se struktuře a 
dynamice mikrotubulů, a především roli jednotlivých MAPů v procesu 
metastázování.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka cituje 383 publikací, a to úsporným číselným formátem citací, což s ohledem 
na vysoký počet citací dává smysl. V některých oblastech své rešerše 
pravděpodobně úspěšně vytěžila veškeré dostupné publikace na dané téma. 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce je psána poměrně kvalitní srozumitelnou angličtinou, s občasnými drobnými 
překlepy nebo gramatickými neobratnostmi. Zkratky jsou vždy správně vysvětleny. 
Je doplněna třemi obrázky dokumentujícími témata představovaná zejména 
v úvodu, které jsou dostatečné, i když by si práce zasloužila i diagram shrnující 
poznatky o MAPech účastnících se metastázování nebo vhodně koncipovanou 
tabulku.    
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Za největší přínos práce považuji to, že autorka provedla rozsáhlou rešerši dostupné 
literatury na toto téma, se zaměřením na studie implikující MAPy v procesu 
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nádorové progrese a vzniku metastáz. Výsledky těchto studií jsou prezentovány 
s vhledem do dané problematiky a s důrazem na často složité signalizační procesy. 
Mám však i několik připomínek:  
 
1) Úvodní část je z mého pohledu nedostatečně propojena s hlavní částí týkající se 
MAPů; např. v druhé části se téměř neoperuje s termíny mesenchymální a 
ameboidní migrace, i když jsou tyto termíny v první části srozumitelně představeny 
(to samé platí pro Rho GTPázy). 
 
2) Sekce o MAP1, jinak potenciálně velmi zajímavá, by mohla být přehlednější. 
Chybí úvodní věta vysvětlující jednotlivé subtypy MAP1 a vysvětlení funkčního 
vztahu MAP1S a autofágie. Data citovaná pracemi 208-210 hovoří o 
prometastatických efektech, nikoliv o protektivní roli, jak naznačuje další věta. Také 
bych automaticky nevyvozoval, že autofágie pomáhá buňkám vystaveným 
mikrotubulárním drogám přežít proto, že brání narušení cytoskeletu.      
 
3) Chybí mi syntéza celé problematiky v závěru práce. Zajímal by mě v tomto ohledu 
autorčin kvalifikovaný názor např. na souhrnný vliv mikrotubulární dynamiky na 
proces metastázování (indukuje ho / inhibuje ho), souhrnný vliv různých GTPáz a 
kináz na tento proces (např. PKA či MARKs se vyskytují opakovaně) atd. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
1) Typ invazivního chování buněk během migrace (ameboidní vs. mesenchymální) 
je zřejmě do velké míry ovlivněn strukturou mikrotubulárního cytoskeletu a potažmo 
expresí různých MAPů. Mohla byste prosím toto během obhajoby či na závěr 
hlouběji vysvětlit? 
 
2) Jak MAP1S funkčně souvisí s autofagií? 
 
3) Jsou MAP1A, MAP1B, MAP2 či Tau relevantní pro metastázování nádorů 
s ohledem na jejich udávaný expresní profil v rámci lidského těla (především v 
neuronech)?  
 
3) Citujete publikaci vysvětlující pro-migratorní účinky stathminu tím, že destabilizuje 
mikrotubulární cytoskelet. Dá se toto zobecnit a pokud ano, mohou mít podobný 
vedlejší účinek i chemoterapeutika, která mají tento efekt na mikrotubuly? 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 
 

 
 


