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Název práce: Dvojí vliv mezenchymálních kmenových buněk na nádorové bujení – 
jeho potlačení nebo podpora? 
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cieľom práce bolo poukázať na úlohu mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC) 
na nádorové bujnenie a zhodnotiť ich kladný či záporný prínos v rozvoji nádorov.  
 
 

Struktura (členění) práce: 
Práca je členená štandardným spôsobom do ôsmich kapitol, vrátane úvodu, záveru 
a zoznamu použitej literatúry. Ďalej práca obsahuje 5 obrázkov a 2 tabuľky.  
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka v práci cituje viac ako 130 literárnych zdrojov vrátane recentných publikácií, 
z toho je 18 prehľadových článkov, ktoré sú v zozname literatúry správne označené. 
Citácie sú v texte práce i zozname použitej literatúry uvedené v jednotnom formáte 
a použité správne.   
 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práca je písaná v češtine s minimálnym počtom gramatických chýb a preklepov.  
V budúcnosti ale autorke odporúčam zamerať sa na pravidlá používania pomlčky 
a spojovníka, ktoré sú v práci použité mnohokrát chybne (napr. N – kadherín, 
mezenchymálne – epiteliálny prechod, použitie pomlčky a spojovníku na konci 
riadku, atď.). 
Menšie výhrady mám aj k použitiu skratiek – práca obsahuje 4-stranový zoznam 
skratiek, z ktorých niektoré sa v texte objavujú iba jedenkrát (napr. Cx43, DKK-1, 
TIC) alebo nie sú v texte práce zadefinované pri prvom výskyte (napr. miR). 
Obrovské množstvo použitých skratiek taktiež miestami znižuje celkovú čtivosť 
práce. 
Z typografickej stránky mám výhrady k hojnému výskytu jednopísmenných 
predložiek a spojok na konci riadku, prípadne na konci strany (str.4).   
Čo sa týka obrázkov, autorka všetky obrázky prevzala z pôvodných publikácií 
v nezmenenej podobe a v angličtine, čo v českej práci nepovažujem za úplne 
vhodné. Oceňujem ale vytvorenie súhrnnej tabuľky č. 2 s príkladmi cielenia 
nádorových buniek pomocou MSC.   
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Napriek uvedeným formálnym nedostatkom a pripomienkam, práca spĺňa nároky 
kladené na bakalársku prácu. Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem známku 
„výborne“. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Po obsahovej stránke je práca veľmi vydarená. Úvodné kapitoly však miestami 
pôsobia učebnicovým dojmom, a to najmä kapitola 4, v ktorej autorka obsiahle 
pojednáva o jednotlivých tzv. „hallmarks of cancer“, čo v danom rozsahu 
nepovažujem pre ďalšie pochopenie práce za úplne zásadné. V kontraste s tým, 
autorka u čitateľa predpokladá podrobnú znalosť niektorých signálnych dráh 
spojených s bunkovým cyklom, proliferáciou, apoptózou a i.  
Nasledujúca časť práce je tematicky utriedeným výčtom nekonzistentných štúdií, 
a to doslova – len v kapitole 5 sa formulácia typu „jak ukazuje studie...“, „ve studii...“, 
a pod., vyskytuje viac ako 20-krát (v celej práci viac ako 50-krát), čo pôsobí 
extrémne rušivo.  
Nekonzistentnosť daných výsledkov autorka následne diskutuje v kapitole 6, ktorú 
považujem za jednu z najprínosnejších častí práce.     
 
 
Otázky:  

1. V kapitole 5.3.3 uvádzate, že MSC môžu negatívne regulovať Wnt 
signalizáciu pomocou faktorov dickkopf-1 a HNF4α. Môžete, prosím, popísať 
kanonickú Wnt signalizáciu a vysvetliť, v ktorej fáze k regulácii dochádza?  
 

2. Je v súčasnosti nejaká z možných aplikácií MSC v liečbe nádorov v klinických 
testoch?  

 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 

 


