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Formování blastému p ři procesu regenerace kon četiny u obojživelník ů. 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  

Cílem bakalářské práce je popsání procesu formování regenerativního blastému při procesu 
regenerace končetiny u obojživelníků s důrazem na jeho buněčnou podstatu.  

Struktura (členění) práce: 
 
     V úvodu práce jsou vysvětleny pojmy vztahující se k různým typům regenerativních 
procesů u živočichů. Dále se již autorka věnuje vlastnímu tématu formování regenerativního 
blastému u obojživelníků. Tato část je zahájena kapitolou historické představy o buňkách 
tvořící blastém, po níž následuje kapitola věnovaná novým trendům při výzkumu 
regenerativních procesů s využitím GFP molekuly.   
     Další část bakalářské práce je věnována jednotlivým tkáňovým typům, které se účastní 
formování regenerativního blastému s důrazem na plasticitu svalové tkáně, dermis a na 
regulaci procesu dediferenciace dermálních fibroblastů.  
     Část textu také rozebírá formování ektopického blastému včetně vysvětlení systému ALM 
neboli modelu vedlejší končetiny, který umožňuje analyzovat iniciační kroky regenerace 
probíhající při formování ektopické končetiny bez amputace. 
     Poslední kapitola se zabývá neutrofními faktory, které mají vliv na mitotickou aktivitu 
blastémových buněk a na upregulaci genů nezbytných pro další postup regenerace. 
     V závěru bakalářské práce pak autorka všechny popsané kapitoly shrnuje. 

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

Literární zdroje jsou v práci citovány správně. Údaje z nich citované jsou relevantní. 

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): 

Formální úroveň bakalářské práce hodnotím jako vysokou. Použité obrázky vhodně doplňují 
text. Jazyková úroveň je velmi dobrá. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  

Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autorka prokázala, že je schopna se orientovat 
v cizojazyčné literatuře a získané informace vhodně formulovat. 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


