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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:   
              Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. 
Datum:  
              31. 8. 2010 

Autor:          Lucia Straňavová 
 
Název práce:    
     Interakcie NKT a myeloidných supresorických buniek a protinádorová imunita. 
 
 

 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 shrnutí aktuálních poznatků o interakcích imunoregulačních buněk 
v protinádorové imunitě a využití těchto buněk k možné imunoterapii nádorů, 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna na úvod, přehled hlavních mechanismů protinádorové 
imunity, popis supresorických buněk, závěr a seznam použité literatury. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka podala dostatečný přehled recentní literatury na zpracovávané téma. V textu 
jsou však autoři nestandardně citováni (s uvedením písmen křestních jmen), v 
seznamu literatury je určitá nejednotnost  (např. před posledním autorem někde je 
and, jinde &, jinde nic, u citace Terabe a  Berzofsky 2008 chybí časopis, atd.).  
 
 
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): 
 
Práce je psána ve slovenštině, je doplněna 7 schématy. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Práce splnila svůj cíl, autorka se seznámila s literaturou ve sledované oblasti a 
s problematikou imunoregulačních buněk. Z práce je však možno rozpoznat, že 
autorka mohla věnovat přípravě práce více času a některé výsledky podrobněji 
diskutovat a vyvodit alespoň teoretické závěry a představy. Nicméně, práce je 
dobrým základem pro případnou diplomovou práci v dané oblasti. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
K autorce mam 2 otázky pro diskuzi: 
 

1. Mohla by autorka shrnout a popsat mechanismy, kterými myeloidní 
supresorové buňky zprostředkovávají své inhibiční působení? 

 
2. Jak autorka vidí možnosti využití těchto supresorických buněk v léčbě u 

pacientů s nádorovými onemocněními? 
 
 
Návrh  hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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


