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Autor:      Dominika Volfová 
 
Název práce:  Chemokiny epiteliálních buněk u bronchiálního astmatu. 
 

 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 shrnout dosavadní poznatky o chemokinech a o jejich produkci 
epiteliálními buňkami plic u pacientů s alergickou reakcí u astmatu.  
Struktura ( členění) práce:  
Práce obsahuje obecný úvod do problematiky astmatu, shrnuje současné poznatky 
o imunologických mechanismech astmatu, popisuje hlavní buněčné populace při 
tomto onemocnění a hlavně ukazuje nejdůležitější chemokiny produkované 
epiteliálními buňkami plic. V závěru pak autorka diskutuje možnosti biologické léčby 
alergické reakce u astmatu. 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
Autorka shrnula veškerou současnou dostupnou literaturu k dané problematice, 
zdroje jsou správně citovány. 
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň je velmi dobrá a grafika je na odpovídající úrovni. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Práce splnila svůj cíl. Autorka se seznámila se světovou literaturou v dané oblasti, 
shrnula a diskutovala problematiku imunologických aspektů alergického astmatu a 
poznatky správně interpretovala. 
 

Otázky a p řipomínky oponenta:  
Jedná se o kvalitní a velmi pečlivě zpracovanou bakalářskou práci, která může být 
zdrojem literálních údajů pro následnou práci diplomovou. Jelikož se jedná o pěkně 
zpracovanou práci, nemám žádné připomínky. Jen pro diskusi bych si optal autorky, 
jaká biologická léčba astma se používá v současnosti a jak vidí do budoucna léčbu u 
pacientů s predispozicí k alergickému astmatu a biologickou léčbu u pacientů 
s rozvinutým onemocněním. 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


