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X  Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 
Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce bylo shrnout poznatky o úloze miRNA při vzniku nádorů, o mechanismu jejich 
úěinku a jejich potenciálu v protinádorové terapii. Práce se soustředila na jeden typ nádorového 
onemocnění – chronickou lymfocytární leukemii.   
 
 
Struktura (členění) práce: 
Práce je přehledně členěna na úvod, jednotlivé kapitoly zabývající se strukturou a funkcí 
miRNA a úlohou v lymfocytární leukemii, následuje diskuze a přehled literatury.  
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce cituje vesměs nové a relevantní publikace, autor rovněž z publikací vybírá relevantní 
informace. Možná jen diskuze zabývající se prognostickým potenciálem miRNA mohla být 
obsáhlejší a citovat nejnovější publikace (zběžný pohled do PubMedu jich nabízí několik za 
poslední dva roky). V přehledu literatury chybí práce Wang et al., 2008 citovaná v sekci 6.3. 
V přehledu literatury nejsou jednotně používány zkratky časopisů (standardně se používají 
zkratky uvedené v Index Medicus). Dále pokud je seznam literatury uveden v abecedním 
pořadí, už se obvykle nečísluje.  
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
neobsahuje 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, obrázky vhodně doplňují text a je na ně v textu správně 
odkázáno. Jen tabulku by bylo vhodnější nerozdělovat na dvě stránky. Oceňuji snahu psát práci 
anglicky, úroveň angličtiny je slušná, na několika místech by text přesto v zájmu 
srozumitelnosti a plynulosti textu potřeboval drobné jazykové úpravy.    
 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Celkově práci hodnotím velmi kladně, autor se vypořádal s náročným a zajímavým 
tématem, kde informace přibývají každým dnem. Cíle práce byly splněny, práce splňuje 
požadavky kladené na bakalářskou práci, práci proto doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
Otázky: 
1) Můžete blíže popsat mechanismus inhibice dráhy Notch pomocí miRNA-326 (konkrétně 
zapojení proteinu Smoothened)? 
2) Existuje korelace mezi expresí miRNA v CLL a dalšími prognostickými markery (jako ZAP-
70 a IHC)? 
3) V práci nezmiňujete miR-21, jeden z prognostických markerů jiných typů nádorů. Má 
nějakou úlohu i v CLL? 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


