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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…)  
Cílem práce je shrnutí současných poznatků o molekule B7-H1 se zaměřením na její 
význam při úniku nádorových buněk imunitnímu dohledu. 
 
Struktura (členění) práce:  
Práce je standardně členěna, obsahuje 8 kapitol textu, zahrnující úvod, cíl práce, 
literární přehled, vlastní výsledky, závěr a seznam literatury. 
 
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 užito dostatečné množství citací původních článků, který jsou správným 
způsobem citovány. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky zahrnují data získaná studiem linií nádorových buněk ovlivněných 
pomocí cytokinů. Uvítala bych delší diskusi k tématu co pro růst nádorů znamená 
zvýšení exprese MHC I a molekuly B7-H1. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, text je vhodně doplněn obrázky, zde jen 
připomínám, že  popis obrázku by měl být na stejné straně jako obrázek. Do strany 23 
je práce s minimem chyb – dále překlepů, anglicizmů i gramatických chyb přibývá. 
V praktické části mám výhrady zejména k nedokonalému překladu označení protilátek 
– „PE mouse IgG2a protilátka“ se do českého textu příliš nehodí.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka velmi dobře zpracovala téma významu molekuly B7-H1 pro imunitní systém.  
Informace získané z literatury potvrdila vlastními pokusy. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v literatuře, teoretická část je zpracována 
jasně a přehledně, škoda jen nižší jazykové úrovně a tím i nižší srozumitelnosti 
v poslední části práce.   
Otázky k teoretické části 
Na straně 24 autorka uvádí, že buněčné populace myeloidního dysplastického 
syndromu, exprimující B7-H1 jsou odolnější vůči apoptóze … a v prostředí IFNγ a 
TNFα se exprese molekuly B7-H1 zvyšuje a napomáhá k jejich častější apoptotické 
smrti… jak to tedy je? 
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Je známo, jaký má význam přítomnost molekuly B7-H1 na jiných typech buněk než 
jsou APC? 
 
Z praktické části vyplývá, že se autorka seznámila s metodami FACS analýzy a 
kvantitativní PCR. Získané výsledky jsou dobrým startem pro diplomovou práci, je však 
otázkou jestli je vhodné začleňovat je v této rozpracované fázi do bakalářské práce.  
Autorka na dvou nádorových liniích prokázala zvýšení exprese B7-H1 po stimulaci 
cytokiny. Linie B16-F10 byla stimulována IFNγ, TNFα a IFNγ+TNFα , linie TC-1/A9 
pouze IFNγ aTNFα − proč? Naopak qPCR bylo provedeno pouze u linie TC-1/A9. 
Koncentrace cytokinů použitých ke stimulaci buněk v kapitole 6.3.1 není přesně 
vyjádřena.  
Otázka k praktické části 
Jaký vliv na růst nádoru by mělo současné zvýšení exprese MHC I a B7-H1? 
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