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Datum:
29. 5. 2012

Autor:
Alena Dobiášová
Název práce:
Autoimunitní a lymfoproliferativní onemocnění: Asociace a společné mechanismy

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Předmětem rešerše je sledování možných společných patogenetických mechanismů v rozvoji 
autoimunitních a lymfoproliferativních onemocnění. Práce shrnuje význam některých 
transkripčních faktorů (AIRE, c-MYC, TP53, FOXP3), molekul apoptotických drah (Fas, 
PTEN, Bim), kostimulačních molekul (CTLA-4, CD5, CD30, CD40 a CD40L) a 
extracelulárních molekul (BAFF, α-taxilin, IL-10) v etiologii autoimunitních a  
lymfoproliferativních onemocnění. 

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do úvodu, vlastní rešerše a závěru.  
Abstrakt a seznam literatury jsou součástí práce.

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

Seznam literatury je dostatečný, jsou citovány i recentní publikace. V práci jsou použity 
relevantní práce, jsou správně citovány. 

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):

Po formální stránce je práce velmi dobrá, napsána čtivě, s minimem překlepů či jiných chyb.
Tyto drobné formální nedostatky dle mého názoru nesnižují kvalitu této práce. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Práce je vypracována mimořádně pečlivě. První část je věnována vymezení pojmů –
autoimunitních a lymfoproliferativních chorob, zvažování jejich patogeneze a vzájemného 
vztahu těchto chorob. V této části jsou uvedeny publikace, které sledují vyšší výskyt 
lymfoproliferativních chorob u některých autoimunit. 
V další části jsou diskutovány možné patogenetické mechanismy rozvoje lymfoproliferace. 
Tato část práce je napsána detailně, jsou vysvětleny možnosti účinků jednotlivých molekul 
v patogenezi. 
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Práci splnila svůj cíl – je velmi dobře zpracovanou rešerší. 

Otázky a připomínky oponenta:

V části 4 a zejména 4.3 je diskutován možný vliv medikamentů na rozvoji lymfoproliferace  
a nádor. onemocnění u autoimunit (zejména u revmatoidní artritidy).  Chybí zde diskuze nad
vztahem biologických léčiv (například anti-TNFalpha) v léčbě RA a vztahem k rozvoji 
lymfoproliferace. 

V části 6.1.2 jsou diskutovány miRNA – chtěla bych se zeptat, má některá z uvedených vztah  
k autoimunitních chorobám (SLE, RA anebo Sjogrenův syndrom) ? 

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

x 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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