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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Imunitní systém je vysoce komplexní celek a každá odchylka od normálu vede ke 
vzniku patologického fenotypu. Zajímavé je, že díky komplexnosti a provázanosti 
jednotlivých složek imunitního systému platí, že „všechno souvisí se vším“ a jedna 
genetická změna se může ve finále projevit rozmanitými způsoby. Primární úlohou 
imunitního systému je odlišení „cizího“ od „vlastního“ s nutnou dávkou tolerance 
k antigenům vlastním, anergie k antigenům sice cizím, ale pro organismus ne 
nebezpečným (pyl) a rozpoznáním a zničením antigenů náležejícím patogenním
faktorům. Autoimunitní a lymfoproliferativní onemocnění stojí z výše nastíněného 
pohledu na opačných pólech: Příliš přísně nastavené mantinely imunitního systému 
umožňují ničit buňky vlastní tkáně, což vede k autoimunitním projevům, zatímco 
nedostatečný dozor buněk imunitního systému umožní nádorovým buňkám uniknout 
kontrole a rozvinout nádorové onemocnění. V posledních letech se ukazuje, že oba 
protipóly vykazují některé shodné genetické změny. 
Cílem této práce proto bylo na základě prostudované dostupné literatury popsat 
známé výskyty asociace obou typů onemocnění na straně jedné, a dosud poznané 
genetické změny a z nich vyplývající molekulární mechanismy, které vedou za 
určitých podmínek k autoimunitním procesům a za jiných k lymfomagenezi, na 
straně druhé.

Struktura (členění) práce:

Členění práce je standardní, kromě českého a anglického abstraktu a klíčových slov 
je text rozdělen do osmi základních kapitol čítajících také seznam zkratek, úvod, 
závěr a seznam použité literatury. Práce neobsahuje obrazové přílohy či tabulky.

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

Rozsah použitých (zejména cizojazyčných) zdrojů je nejen dostatečný, ale počtem 
citovaných prací (13 stran, cca 160 publikací) překračuje běžný rámec bakalářských 
prací a byl by postačují i pro práci diplomovou. Autorka projevila při práci s odbornou 
literaturou nebývalou samostatnost a dobře se zorientovala v poměrně složité 
problematice. Použité prameny jsou správně citovány za použití jednotné formy.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?

Práce je literární rešerší bez vlastních výsledků.
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň):

Autorka předkládá po formální stránce kvalitní rešerši. Jazyková úroveň je vysoká, 
téměř bez chyb/překlepů. Autorka se velmi dobře vypořádala s množstvím cizích 
odborných termínů typických pro onko- a imunoproblematiku a nabízí čtivou formou 
jednoduše vysvětlené jinak složité molekulární mechanismy stojící za 
imunopatologickými procesy v práci popisovanými. Samotný text by snad oživilo 
obrázkové schéma, jež by mohlo vhodně doplnit objasňované imunitní mechanismy, 
nicméně vzhledem ke kvalitnímu vysvětlení textovému tento drobný nedostatek ani 
nedostatkem v pravém slova smyslu není. Po formální stránce lze autorce vytknout 
asi pouze jednu věc a to nejspíš nedopatřením změněnou velikost písma ve 3. a 4. 
odstavci v úvodu na str. 7, což je však zanedbatelný prohřešek.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Předkládaná práce je po všech stránkách kvalitní rešerší, která nejen po formální, 
ale zejména také po obsahové stránce s přehledem splnila požadavky kladené na 
bakalářské práce. Nastíněný cíl práce - popsat známé výskyty asociace obou typů 
onemocnění a genetické změny stojící za určitých podmínek za vznikem 
autoimunitního a za jiných podmínek lymfoproliferativního onemocnění lze uchopit 
různými způsoby. Autorka se na problematiku podívala z pohledu apoptózy, 
programovatelné buněčné smrti. Cíl práce tedy beze sporu splnila a bakalářskou 
práci doporučují přijmout k obhajobě.

Otázky a připomínky oponenta:

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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