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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:   
Ondřej Svoboda 
Datum:  24. 5. 2012 
 

Autor:  
Věra Lukášová 
Název práce:  
Modifikace nanovlákenných nosičů plazmou a její vliv na adhezi, viabilitu a 
proliferaci mezenchymálních kmenových buněk 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hyp otéza…)  
Cílem práce bylo shrnutí současných poznatků ohledně vlivu plazmatu na fyzikálně-
chemické vlastnosti nosičů určených pro kultivaci mezenchymálních kmenových 
buněk. 
Struktura (členění) práce: 
Práce má standartní strukturu, obsahuje abstrakt, krátký úvod, dále rozsáhlou 
literární rešerši, která je posléze na několika stranách diskutována, závěr a literární 
přehled. V práci chybí seznam zkratek, kterých je zde logicky použito velké 
množství, v čemž spatřuji drobnou výtku. 
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 relevantně citovány a jsou dostatečné, práce obsahuje 56 citací. 
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 práce je velmi dobrá, avšak pozor na některé překlepy, např. strana 
14, „cytosin“ vs. „cytokin“. Obrazová dokumentace by mohla být bohatší. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práci hodnotím velmi pozitivně, autorce se plně podařilo naplnit její cíle. Jedná se o 
kvalitní práci, která splňuje požadavky, kladené na bakalářské práce. Pozitivně 
hodnotím též skutečnost, že se autorka v několika místech pokouší dále rozvíjet 
literární fakta. Téma předložené práce je velmi inovativní a důležité.  
Otázky a připomínky oponenta: 
 

1) Podkapitola 4.2, týkající se testování modifikovaného polyuretanu (PU), je 
postavena na základě jediné reference, přičemž zde byla testována adheze 
erytrocytů, jakožto jediného buněčného typu. Vzhledem k faktu, že terminálně 
diferencované erytrocyty neexprimují žádné známé integriny, nepřijde mi 
skutečnost, že tyto buňky „neodpovídají na zvýšenou hydrofilnost povrchu“, 
„nečekaná“. Adheze zralých erytrocytů k nosičům je limitovaná a u zdravých 
buněk k ní prakticky nedochází. 

2) Jakým způsobem by se dala aplikovat metoda plazmatického leptání pomocí 
PDMS při výrobě trojrozměrných tkáňových nosičů? 
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