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Název práce: Organoidy - fenomén kultivace komplexních orgánových struktur in 
vitro 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem bakalářské práce byla literární rešerše na téma organoidů, z různých typů 
tkání či orgánů odvozených 3D struktur pěstovaných v tkáňových kulturách. V rámci 
práce měly být tyto struktury obecně popsány, měl být poskytnut přehled tkání a 
orgánů, z nichž se organoidy dosud podařilo připravit a měly být diskutovány 
možnosti použití těchto struktur v rámci vědy a medicíny včetně jejich výhod a 
nevýhod. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně, první část obsahuje úvod a obecné vlastnosti 
organoidů včetně popisu signální dráhy, která je nezbytná pro proliferaci a udržení 
kmenových buněk a tedy i pro růst mnoha typů organoidů. V druhé, nejobsáhlejší 
části je uveden přehed zdrojových orgánů pro tvorbu organoidů, tkáně jsou děleny 
dle svého původu na ektodermální, mezodermální a entodermální. Na závěr jsou 
krátce rozebrány možnosti využití organoidů v rámci výzkumu a jejich potenciál pro 
lidskou medicínu. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Literární zdroje jsou dostatečné a jsou správně citovány. Autorka využila větší 
množství sekundárních citací (review), což je ale v rámci obecnějších částí práce 
pochopitelné a použití sekundárního zdroje je vždy indikováno. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce obsahuje protokol pro přípravu a pasáž organoidů odvozených z tenkého 
střeva, jako i vlastní obrázky dokumentující růst těchto organoidů. Možnost zkusit si 
přípravu těchto tkáňových kultur v laboratoři poskytla studentce větší vhled do 
možností, ale i technické náročnosti metody. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Formální úroveň a členění práce je dobrá, některé pasáže jsou dokumentovány 
obrázky, které jsou vždy popsány včetně zdroje. Text práce je obzvlášť v úvodních 
pasážích mírně neuspořádaný, autorka by měla v budoucnu zapracovat na členění a 
slohu textu především tam, kde předkládá vlastní názor a diskutuje danou 
probematiku. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle bakalářské práce byly splněny, práce je přehledná a informativní. Kladně 
hodnotím zájem studentky o vyzkoušení metody, která má velký potenciál pro 
budoucnost výzkumu obnovy a onemocnění savčích tkání. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
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