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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
V této bakalářské práci byly shrnuty současné znalosti o regulaci exprese molekuly 
B7-H1 (CD274) v různých buněčných populacích, včetně imunních a nádorových 
buněk. Cílem bylo vysvětlit, případně  navrhnout, jakým způsobem  je prostřednictvím 
regulace této molekuly regulována imunitní odpověď s důrazem na mechanismy 
suprese protinádorové odpovědi.   
V praktické části autorka prokázala zvládnutí některých  základních laboratorních 
technik analýzy exprese genů (průtoková cytometrie, kvantitativní PCR). Na modelu 
dvou linií nádorových buněk, u nichž došlo  ke snížení exprese MHC molekul I. třídy, 
která mohla být opět indukována IFNγ a TNFα, prokázala, že oba cytokiny také 
indukují B7-H1. 
Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou  
V praktické části jsou popsány experimentální model, materiály a metodiky, presn.  
Struktura práce je logická a plně odpovídá jejím cílům. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je dostatečný počet citací. Je citována naprostá většina publikovaných 
původních článků o regulaci exprese B7-H1, kterých narozdíl od publikací týkajících 
se její funkce zatím není mnoho. Dále byl podán i logický širší přehled o roli B7-H1 a 
její regulace v regulaci imunitní odpovědi s důrazem na protinádorovou imunitu. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky jsou reprodukovatelné, jsou jasně presentovány a stručně 
diskutovány v samostatné kapitole. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Po formální stránce je práce velmi dobrá, přehledně členěná s dostatečnou 
dokumentací, nicméně zůstaly v ní některé drobné překlepy. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka splnila cíle práce. V teoretické části podala ucelený přehled problematiky a 
v praktické části prokázala schopnost zvládnout metodiky a presentovat výsledky 
experimentů. 
Otázky a připomínky oponenta: 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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