
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: Jan Prochazka 
 

Datum: 1.7. 2020 
 

Autor: Tereza Hlaváčková 
 

Název práce:  Úloha kožních kmenových buněk ve stárnutí a regeneraci 

 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce je literární rešerše o funkci tkáňově specifických kmenových buněk pro 
homeostázy a regeneraci kůže.   
 
 
 
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na 1) Úvod  
                                 2) kůže  
                                 3) kmenové buňky 
                                 4) Cirkadiánní rytmy kůže a příčiny stárnutí kožních kmenových        
                                      Buněk 
                                 5) Kmenové buňky v regeneraci kůže  
                                 6) Závěr 
                                 7) Použitá literatura 
Členění práce odpovídá požadavkům literární rešerše, nicméně práce je svým 
rozsahem stran nad limited pro bakalařské práce. Pro studenta by mělo být 
důležitou zkušeností, že množství popsaných stránek není přímo uměrné kvalitě 
práce. V následující akademické kariéře je dodržení limitů absolutně zásadní ať již 
pro grantové aplikace, tak i velkou většinu odborných publikací.  
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Ve vetšině případů ano, zjevný nedostatek je první citace iPSC pouze z review, 
prestože se dále v textu správná citace Takahashi & Yamanaka, 2006 vyskytuje.  
Obecně bych v literární rešerši doporučoval snížit množství citovaných review 
článků (33), nicméně použitých 134 článků je úctyhodných. 
 
 
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
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Obrazová dokumentce je horší kvality, patrně kvůli v kopirování obrázků 
z původních prací s nízkým rozlišení. Jazyková úroveň je na velmi dobré úrovni. 
Umístění citací na koncích vět je chronicky špatně v celém textu: 
15 % celkové hmotnosti těla. (Mufti & al., 2015) – konec věty má být až za citací - 
drobnost 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce byly převážně splněny, nicméně bych zmínil, že bych v rámci rešerše 
očekával více informací o genetickém přístupu analýzy tkáňových kmenových buněk 
pomocí „lineage tracing“ experimentů a „single cell transcriptomics“. Obecná kapitola 
věnovaná kůži, byla nad rámec cílů a zbytečně rozmělnila zaměření práce na 
kmenové buňky.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci bych měl pár dopňujících otázek: 

1) V rámci studia klonální hierachie tkáňových kmenových buněk se velice 
úspěšně používá confetti reporter – mohla byste popsat jak principielně 
funguje? 

2) V závěru práce zmiňujete terapeutický potenciál kmenových buněk, který má 
„jistá omezení“ může te to konkretizovat? 

3) Zmiňujete: Významná omezení plynou z etiky a s ní pak spojené politické 
regulace – je to jediný problém použití embryonálních kmenových buněk 
v terapii? 

4) „Jistou nadějí pro regenerativní medicínu by tedy nakonec mohly být uměle 
vytvořené indukované pluripotentní kmenové buňky. Mají stejné vlastnosti jako 
buňky embryonální, avšak nejsou zde žádná etická omezení, protože pochází z 
již adultních kmenových buněk.“ U tohoto závěru není jasné co tím autorka myslí 
A) iPSC nepocházejí z adultních kmenových buněk 
B) tumorigeneze u iPSC je stejně aktuální problém jako u somatických 

kmenových buněk, ne-li větší 
C) stabilita iPSC není zmíněna  
Pro takovýto závěr bych očekával více informací a nebo ho jednoduše 
vypustit a věnovat se i tak velmi obsáhlému tématu tkáňově specifických 
kmenových buněk v kůži.  
  

 
 
 
 

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