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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
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Jméno posuzovatele: Ivan Štěpánek 

 

Datum: 

2.6.2014 

Autor: 

Terézia Včelková 

Název práce: 

Bunečná senescencia a protinádorový imunitný dozor 

 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cílem této bakalářské práce je shrnutí současných poznatků o vzájemných interakcích mezi 

senescentními buňkami a imunitním systémem v kontextu onkologického onemocnění. 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je přehledně a logicky členěna, její struktura odpovídá předepsaným požadavkům. 

Kapitola „9.2 Imunoterapia“ by dle mého názoru mohla být obsáhlejší, není zde zmíněno 

např. využití peptidových/DNA nebo buněčných vakcín (dendritických buněk a adoptivní 

transfer T buněk). V protinádorové terapii byl také používán IFNγ (i TNFα), který byl 

v bakalářské práci také několikrát zmíněn jako faktor schopný u experimentálních 

modelových systémů vyvolat senescenci.  

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

Použité literární zdroje jsou aktuální, kvalitní, dostatečně a správně citovány. Autorka se 

odkazuje na 92 publikací a v práci využívá/cituje i data z nejnovějších publikací.    

 

 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práce neobsahuje výsledky vlastní experimentální práce. 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 

 

Práce je napsána slovenštinou s minimem chyb. Členění práce je přehledné. Součástí práce 

je i devět barevných obrázků v dostatečném rozlišení a dvě tabulky, což zvyšuje 
srozumitelnost a názornost textu. Práci lze pouze vytknout chybějící odkazy na grafické 

prvky. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce prokázala schopnost uchazečky samostatně analyzovat vědeckou literaturu a 

zpracovat kvalitní literární rešerši z dobře zvoleného, atraktivního tématu. Kladně hodnotím 

mj. uvedení do kontextu relativně protichůdných efektů senescence při vývoji nádorového 

onemocnění. Přes některé kritické připomínky, které mám především k formální části a 

některým formulacím, se domnívám, že práce je velmi kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.     
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Otázky a připomínky oponenta: 

1. V úvodní části je zmíněno, že „senescence by sa dala nazvať dámou štyroch tvárí“. 

Jaké čtyři „tváře“ jsou myšleny? 

 

2.  Na str. 10 jsou uvedené některé pro/proti-nádorové efekty senescentních buněk. Je 

známo, jestli lze tuto rovnováhu posunout ve prospěch proti-nádorových efektů, 

popř. jakým mechanismem?  

 

3. Na str. 14 je uvedeno, že odstranění senescentních hepatocytů je uskutečněno s 

pomocí Th1 odpovědi. Přítomnost IL-6, který může být produkován senescentními 

buňkami, blokuje Th1 polarizaci. Je možné očekávat, že sekrece IL-6 např. 

senescentními hepatocyty bude mít vliv na polarizaci Th lymfocytů? 

  

4. U citací by měla být použita spojka „a“ místo „and“ pokud se jedná o slovenský 

text. 

 

5.  Na str. 15/ str. 22 bych formulaci „obrovskú zápalovú reakciu“/ „obrovské 
množstvo INF-γ“ nahradil vhodnějším termínem. 

 

6. Práce se často odkazuje na experimenty na hepatocytech, popř. jaterní tkáni. 

Významnou populací jaterních lymfocytů tvoří NKT buňky, které jsou při aktivaci 

producenty např. IFNγ. Mají NKT buňky význam při indukci senescence ve 

zmíněných modelových systémech? 

 

7.  V obsahu chybí kapitola 3.2.2 „Dráha p16-pRb“. 

 

8. Na str. 22 je zmíněna produkce IFNγ Tag-specifickými Th1 lymfocyty po aktivaci 

dendritickými buňkami a po vstupu Th1 lymfocytů do hyperproliferujících tkání. Je 

pro produkci IFNγ v těchto tkáních aktivovanými Th1 lymfocyty nezbytné 

rozpoznání antigenu na antigen prezentujících buňkách v kontextu MHC 

glykoproteinů třídy II  nebo je dostačující rozpoznání samotného antigenu TCR? 

 

9. V závěrečné části, str. 27, je uvedeno, že jaterní tkáň „využíva práve prezentáciu 

antigénov prostredníctvom MHCII a nie MHCI molekúl ako  

iné tkanivá.“ Tento předpoklad není přesný, MHC glykoproteiny třídy I (MHCI) 

jsou přítomné na hepatocytech, jsou důležité pro interakci s imunocyty a plní 

důležitou funkci např. při virových infekcích jaterní tkáně. 

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

