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Mgr. Kristina Nešporová, PhD. 
 

Datum: 10/6/2020 
 

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 této práce je vypracování přehledné literární rešerše, které obsáhne téma 
kožních kmenových buněk, jejich úlohy v procesech regenerace a reparace a jejich 
roli ve stárnutí. Práce se věnuje problematice kožních případně i jiných typů 
kmenových buněk pro regulaci či zlepšení patofyziologických stavů kůže, včetně 
projevů (foto)stárnutí, hojení ran, imunitní signalizace, regulace vlasového růstu, 
melanogeneze či karcinogeneze. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Odpovídající tomuto typu práce, je systematická a logická. 
 

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

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): 
 
Práce je formální stránce dobrá, autorka pracovala na textu samostatně a určila si 
grafickou podobu práce sama.  
 
I přes relativně komplikovanou terminologii a celkově nesrovnalosti s klasifikací 
různých typů kmenových buněk, je výsledný text dobře pochopitelný. Tomu 
napomáhá i dobře zvolená obrazová dokumentace. 
 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Z pohledu školitelky byly splněny všechny zadané cíle a výsledná práce přestavuje 
ucelený přehled informací o typech kožních kmenových buněk a jejich roli ve 
významných (pato)fyziologických stavech.  
Autorka reagovala na veškeré připomínky a rychle a s každou opravenou chybou se 
učila, jak lépe s odborným textem pracovat. Výsledek by mohl být ještě o něco lepší 
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při lepším rozvržení času řešení celé práce. 
Celkově však práci, i přes drobná zaváhání, hodnotím jako kvalitní. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 


