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Posudek na bakalá řskou práci 
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Autor:  
 
Peter Hámor 
Název práce:  
 
Cílená diferenciace mezenchymálních kmenových buněk a jejich využití v klinické 
praxi 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Zhrnutie súčasných znalostí o diferenciačných a transdiferenciačných vlastnostiach 
mezenchymálnych kmeňových buniek na bunky nervového systému a ich využitie 
v medicíne. 
Struktura (členění) práce: 
 
Práca je štandardne členená, obsahuje úvod, literárny prehľad, záver a zoznam 
literatúry. 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor pri písaní práce použil celkovo 44 literárnych zdrojov, pričom prevažná 
väčšina bola datovaná do posledných 10 rokov. Práce sú citované jednotne, až na 
pár výnimiek (niektoré citácie mali uvedený rok vydania, iné mali špecifikovaný aj 
mesiac). 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práca neobsahuje vlastné výsledky. 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Po formálnej stránke je práca napísaná na veľmi dobrej úrovni. Autor k textu vhodne 
doplnil i obrázky. V práci sa nachádzajú drobné štylistické neobratnosti, ktoré 
zodpovedajú prvotine odbornej práce. 
Autor v texte na viacerých miestach používa priamo anglické výrazy bez prekladu. 
Typickým príkladom sú „neuron-like bunky“. 
V práci zavádza niekoľko skratiek, ktoré ale chýbajú v zozname použitých skratiek 
na začiatku práce. 
 
  
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Autor vo svojej práci prináša aktuálny pohľad do problematiky diferenciácie 
mezenchymálnych buniek na bunky nervového typu. Rovnako sa venuje aj využitiu 
mesenchymálnych buniek pri liečbe v medicíne. Text je ľahko čitateľný a je vidieť, že 
autor spracoval množstvo pôvodných článkov a téme sa venoval veľmi starostlivo. 
V práci mi chýba časť, v ktorej by autor nastolil možné smery budúceho štúdia alebo 
smerovania jeho diplomovej práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
1. V práci autor opisuje izoláciu mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC). Sú 
rozdiely v izolácii MSC medzi rôznymi druhmi cicavčích buniek (človek, myš, potkan, 
králik)? 
2. Na strane 16 bol TNF-α zaradený medzi cytokiníny. Vedel by autor vysvetliť čo sú 
cytokiníny? 
3. Mohol by autor popísať Rehové kritéria, na základe ktorých sa charakterizujú 
neuróny? 
4. Pokiaľ bude autor pokračovať v štúdiu MSC aj počas svojej diplomovej práce, aké 
budú jeho ciele a zameranie budúceho projektu? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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

 


