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Genetické rizikové faktory systémových autoimunitních onemocnění
Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Práce podává velmi srozumitelný přehled genetických rizik svázaných se vznikem 
systémových autoimunitních onemocnění. Autorka se věnuje diagnózám systémový 
lupus erythematosus, revmatoidní artritida a systémová skleróza. Důraz klade na 
vysvětlení, jak daný predisponující genetický faktor poškodí imunitní dráhy a může 
způsobit selhání imunitní tolerance.

Struktura (členění) práce:

Práce je členěna na logicky navazující části jako úvod do problematiky 
autoimunitních poruch, popis jednotlivých genetických a epigenetických rizik pro 
vznik autoimunit, shrnutí práce 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?

Autorka používá aktuální a relevantní literární zdroje, jejich rozsah je dostatečný, 
literatura je správně citována.

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 zpracována přehledně, srozumitelně, obsahuje dostatek obrazové 
dokumentace. Grafika je v dostatečném rozlišení, dobře popsána, jazykově je práce 
na vysoké úrovni.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Autorka splnila cíle práce, popisuje a objasňuje možné imunopatologické 
mechanismy účinky jednotlivých genetických rizikových faktorů v rámci dostupných 
informací.
Práci celkově hodnotím jako velice zajímavou a obohacující, hlavně z hlediska 
množství různorodých literárních údajů shromážděných v jedné přehledné práci.

Otázky a připomínky oponenta:

Na autorku mám jednu komplexnější otázku týkající se prezentace peptidů na 
molekulách MHC:
V části práce vysvětlující funkci molekul HLA I. a II třídy popisujete prezentaci 
antigenu endogenního (na molekulách HLA I. třídy) a exogenního (na molekulách 
HLA II. třídy) původu. Jsou to jediné způsoby prezentace antigenu na molekulách 
HLA? Jak dokážete vysvětlit jev, že na molekulách HLA I. třídy se můžou objevit i 
antigeny exogenního původu, které se dostávají do buňky endocytózou?

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací)

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

Instrukce pro vyplnění:
 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 

bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací –

viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 30.  5.  2012  na 

adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a 
dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
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