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 RNDr. Lenka Libusová, Ph.D. 
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Autor:  Dominika Lyková  
 
Název práce:  Invazivní struktury nádorových buněk ve 3D prostředí 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předkládaná bakalářská práce shrnuje poznatky o invadosomech, klíčových 
strukturách umožňujících migraci metastazujícím nádorovým buňkám. Práce se 
zaměřuje především na současné vědecké poznatky týkající se vzniku a morofologie 
invadosomů; porovnává situaci u přisedlých buněk v běžné tkáňové kultuře oproti 
buňkám ve trojrozměrné mezibuněčné hmotě. 
 
Struktura (členění) práce: 
 

Práce má klasické členění dle zvyklostí v oboru. 
 
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 použito přiměřené množství literárních zdrojů, které jsou vesměs správně 
citovány. Sekundární zdroje jsou poctivě označeny. 
V některých případech by však bylo ku prospěchu věci, pokud by se autorka 
věnovala hledání literárních zdrojů důkladněji. Např. kap. 4.2.2 o invadopodiích u 
háďátka vychází celá z jediného článku, ačkoliv recentních literárních zdrojů je 
k dispozici více. Celá kapitola 4.2 Invadopodia in vivo je zpracována poněkud 
povrchně a zasloužila by dále rozšířit. Jistě by se pak stala nejzajímavější kapitolou 
celé práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce je literární rešerší. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 

Formální úroveň práce je dobrá, překlepy se téměř nevyskytují. Častější je vybočení 
z vazby, které v několika případech znesnadňuje porozumění textu. Škoda, že se 
první chyba (vzniklá editací textu v počítači) vloudila hned do abstraktu. 
Bakalářská práce je vhodně doplněna sedmi obrázky. V elektronické verzi, kterou 
jsem měla k dispozici, se celá legenda obr. 1 a obr. 2 nevešla na stejnou stránku 
jako obrázek, ač by bylo snadné toho vhodným formátováním dosáhnout. Obr. 3B 
by zasluhoval lepší rozlišení, text legendy je velmi špatně čitelný. Dále jsem nenašla 
v textu žádný odkaz na obr. 4. 
Také nerozumím systému, dle kterého jsou některé zkratky v Přehledu zkratek 
přeloženy do češtiny, zatímco jiné jsou ponechány pouze v anglickém jazyce. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 

Bakalářská práce Dominiky Lykové nastiňuje současnou úroveň znalostí týkající se 
úlohy invadosomů u buněk v 2D a 3D prostředí. Přes výše uvedené formální 
výhrady práce splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Existuje univerzální hmota, která by byla použitelná pro pěstování většiny typů 
buněk ve 3D prostředí? Pokud ano, jaké má složení? Pokud ne, vysvětlete proč. 
 
Uvádíte, že podosomy mívají (na rozdíl od invadopodií) alespoň v určité oblasti 
povrchu buňky pravidelné rozmístění. Čím je tato pravidelnost řízena? 
 
Na str. 6 píšete, že bazální lamina „zprostředkovává komunikaci mezi buňkami“. 
Jakou konkrétní roli zastává lamina v mezibuněčné komunikaci? 
 
Jakým způsobem remodeluje lysyl oxidáza extracelulární matrix? 
 
Obr. 6 dokumentuje vznik vyššího množství invadopodií v přítomnosti vysoce 
koncentrovaného fibrilárního kolagenu (HDFC). Jakým mechanismem k tomuto jevu 
dochází? 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 

 


