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Název práce: 
 
Vliv růstových faktorů a bioaktivních látek na diferenciaci mezenchymálních 
kmenových 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 bylo shrnout dosavadní poznatky o vlivu růstových faktorů a 
dalších bioaktivních látek na diferenciaci a růst mezenchymálních kmenových 
buněk. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je rozdělena do 7 hlavních kapitol, v závěru jsou stručně shrnuty současné 
možnosti využití mazenchymálních kmenových buněk v klinické praxi. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Množství citované literatury je obdivuhodné-celkem 11 stránek (cca 200 prací). 
Použité zdroje jsou vcelku správně citovány, až na některá jména autorů. Někteří 
jsou celým jménem (Minas, Tom), někteří zkratkou (Moore, EE). 
 

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): 
 
Formální úroveň předložené bakalářské práce je dobrá, je doplněna dvěma 
převzatými schématy. Pro příště by bylo dobré se vyvarovat přímého překladu 
anglických výrazů do češtiny, nevypadá to moc dobře (př. adultní a fetální tkáně, str. 
5). 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená bakalářská práce slečny Veroniky Blahnové splnila vytčený cíl, byť 
zvolené téma je příliš široké a podle mého názoru dalece přesahuje rámec 
bakalářské práce. Autorka se seznámila s velmi rozsáhlou literaturou k danému 
tématu a vcelku dobře ji zpracovala. Drobné nedostatky nesnižují kvalitu práce. 
Práci doporučuji k přijetí. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
   Vzhledem k šíři tématu, nelze obsáhnout všechny aspekty dané problematiky. 
   Z Vaší práce není příliš jasné, o jaké kmenové buňky se jedná 

1. Snažila jste se poznatky o kmenových buňkách zobecnit nebo se vaše práce 
více týká buněk lidských? (v některých kapitolách se zmiňujete o zvířecích 
i lidských buňkách) 

2. Jaká tři hlavní kritéria musí buňky splňovat, abychom mohli říci, že máme 
mezenchymální kmenové buňky?  (viz Dominici et. al. Cytotherapy 2006, ta 3 
kritéria, co uvádíte v úvodu, nejsou ta hlavní, podle nichž se buňky hodnotí) 

3. Celá práce se týká různých molekul ovlivňujících vývoj a diferenciaci 
mezenchymálních kmenových buněk. 
Produkují kmenové buňky sami nějaké molekuly, kterými by působily na své 
okolí, eventuálně ovlivňovaly sami sebe? 

 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 


