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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce bylo shrnutí současných poznatků o kultivaci trojrozměrných 
orgánových kultur in vitro, zhodnocení jejich výhod a možnosti jejich využití ve vědě i 
v praktické medicíně 
 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Členění práce je klasické a logické, práce obsahuje všechny formálně požadované 
kapitoly, text na sebe logicky navazuje. Práce čtenáře na začátku seznamuje s tím, 
co jsou organoidové kultury, posléze rozebírá jednotlivé typy organoidových kultur, 
na závěr popisuje možnosti využití těchto kultur. 
 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
V práci je citováno 77 literárních zdrojů, z toho je minimálně 16 zdrojů typu review 
nebo literárního přehledu původních článků. Namátkově jsem našla nejméně dvě 
takovéto citace, které nebyly jako sekundární označeny. Dále je citována česká 
učebnice. Citace nejsou zcela správně citovány ani v textu ani v seznamu literatury. 
V textu jsou zbytečně u sekundárních citací používány dva typy závorek, 
v některých případech je i v textu při citaci použit větší počet autorů. Naopak 
v Seznamu použité literatury v případě, kdy má článek mnoho autorů, tak všichni 
citováni nejsou. 
Co se týče výběru literárních zdrojů, v práci jsou citovány jak starší, tak i velmi nové 
práce, jedna i z roku 2015, osm publikací vyšlo v roce 2014. Jelikož cíl práce je však 
velmi široký, primární literatury na toto téma je obrovské množství. V této práci jsou 
citovány zdroje publikované v nejprestižnějších časopisech, které patří k těm 
nejdůležitějším. 
Všechny citace použité v textu jsou v seznamu literatury a naopak. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje v příloze Protokol kultivace organoidů z tenkého střeva, je na něj 
odkaz v příslušné kapitole, avšak žádný jiný komentář (proč zrovna tento protokol a 
ne jiných organoidů..., že podle něj probíhá laboratorní práce autorky jen 
předpokládám) 
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Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň práce je vcelku zdařilá, obsahuje všechny části, které má 
bakalářská práce obsahovat, text je doplněn kvalitními obrázky. Text pisatelky je 
vcelku čtivý, z jazykového hlediska jsem nenašla mnoho chyb, v odborné rešerši je 
třeba, aby text byl přesný, což se vždy neděje. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly dle mého názoru příliš ambiciózní na bakalářskou práci, i když 
stránkový limit nebyl zcela vyčerpán. Práce z toho důvodu má příliš mnoho 
obecných pasáží, ačkoliv se v ní skutečně rešeršní části nacházejí, hodnota práce je 
potom snížena pasážemi, u které jsou spíše úvahou než rešerší. Proto myslím, že 
práce své cíle zcela nesplnila. Přes všechny své připomínky však práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
K práci mám následující připomínky: 
 
- Seznam zkratek v české práci by měl být, tam kde to jde, také v češtině. Anglický 
původ zkratky je možné ponechat, ale je potřeba vysvětlit česky (v textu se české 
výrazy často objevují). Pokud používáme zkratky v textu, je lepší jich použít spíš 
méně než více, text je pak čtivější. 
- Kapitoly 4 a 8 nejsou rešerší. Na celé stránce, respektive dvou stránkách je pouze 
jedna citace, která je sekundární, v druhém případě dokonce česká učebnice. 
- O nesprávném citování v některých pasážích jsem již psala výše. 
- Wnt signální dráha je popsána jen velmi povrchně, autorka popisuje jen 
kanonickou signální dráhu Wnt, že existují nekanonické dráhy zjistí čitatel až 
v poslední větě kapitoly   
- Některé konkrétní připomínky: Latinské názvy organizmů se píší kurzívou. Geny se 
na rozdíl od proteinů píšou kurzívou. Obr. 2: chybí autor obrázku, obr. 4 určitě 
nepochází ze zdroje, který je u něj uveden. 
  
Otázky oponenta 
 
- Vysvětlete rozdíl mezi pluripotentními embryonálními kmenovými buňkami (ESCs) 
a pluripotentními buňkami (PCSs) v embryu (str. 8,9) 
- Co je to matrigel? Tento pojem používáte v práci často, ale vysvětlení v práci není 
příliš přesné. 
- Slovo mimikovat jsem v slovníku spisovné češtiny nenašla, vím, že se používá 
v českých lékařských článcích, prosím vysvětlete pojem. 
- Píšete o markeru kmenových buněk zvaném Troy. Co je to za látku? 
- Z kterých orgánů odvozené organoidy, je v současné době nejdůležitější studovat 
a proč? 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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