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Autor: 
 
Monika Kamenická 
Název práce: 
 
Regenerace ischemicky poškozené nervové tkáně u dospělých jedinců – úloha gliových 
buněk  
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky týkající se neurogeneze a gliogeneze nervové 
tkáně za fyziologických podmínek, po ischemickém inzultu a následné regeneraci. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je přehledně rozdělena do čtyř kapitol na 28 stranách textu vhodně doplněného velkým 
množstvím názorných obrázků. Tabulky a grafy se v práci nevyskytují. Struktura práce po 
formální stránce náležitě splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka správně cituje celkem přes 70 relevantních literárních zdrojů. Vyzdvihla bych 
zařazení a použití starších původních prací v daném tématu velmi přelomových. Nicméně 
bych upozornila na to, že některé citace na konci odstavců by bylo vhodné doplnit.   
 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky, je literární rešerší. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Práce splňuje formální kritéria stanovené na vypracování bakalářské práce.  Jazyková úroveň 
je velmi dobrá. V textu se vyskytuje minimum překlepů, což svědčí o pečlivosti autorky při 
sepisování této práce. Použitá obrazová dokumentace je velmi vhodně zvolena, přesto bych 
ocenila zařazení názorného schématu patofyziologických dějů probíhajících za ischemicko-
reperfuzního poškození nervové tkáně pro lepší přehlednost. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a současně i schopnost 
pracovat s původními vědeckými publikacemi kritickým způsobem. Práce rozhodně splňuje 
stanovené cíle a požadavky na bakalářskou práci, proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
V práci je zmíněn NO· jako plynný radikál plnící v buňce funkci druhého posla v mnoha 
signálních kaskádách. Bylo by vhodné zmínit a vyzdvihnout jeho funkci vazodilatantu 
souvisejícího s reperfuzí. 
 
 
 
 
 

1) Mohla by prosím autorka doložit literární zdroj, ve kterém je prokázáno, že při 
globální ischemii nevzniká penumbra? 

2) Autorka správně zmiňuje použití histologického barvení BrdU při označení 
proliferujících buněk. Jaký je princip tohoto barvení? 

3) V práci je správně popsáno, že astrocyty vychytávají a akumulují glutamát 
z extracelulárního prostoru. Na jakou molekulu může být glutamát astrocytem 
konvertován a co se s ním tedy děje dále? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 
adresu: Dr. Jitka Žurmanová, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

