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Název práce: 
                      Invazívní 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…) 
 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo provést literární rešerši o invazivních 
strukturách nádorových buněk ve třírozměrném prostředí. Zatímco ve 
dvojrozměrném prostředí, což představují buňky rostoucí na sklíčkách, jsou 
invazivní struktury již dobře známy, jejich struktura a funkce v arteficiálních 
gelových systémech nebo in vivo je dosud předmětem intenzivního 
výzkumu. 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je rozdělená na kapitolu o invazivních strukturách ve 2D, kapitolu 
věnující se mezibuněčné hmotě a na hlavní text o invazivních strukturách ve 
3D. Vzhledem k tématice jde o logické uspořádání textu. 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně 
citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Na autorku bylo apelováno, aby se věnovala především recentním 
publikacím a shrnula tak aktuální stav poznání. Problematika invazivních 
struktur ve 2D měla být shrnuta pokud možno stručně. Tento apel byl, dle 
mého názoru, vyslyšen. Citace literární zdrojů je v pořádku. 
 
 
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): 
 
Proti formální úrovni nemám námitek. Byla ostatně úloha školitele tyto 
aspekty ohlídat. Jazyková úroveň je dobrá. Práce obsahuje velký počet 
obrázků, které usnadňují orientaci v problematice. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Dominika Lyková dostala za úkol zpracovat tématiku, která je velmi aktuální 
a dosud se jí věnuje jen omezené množství originálních článků. Komplikací 
rovněž je, že nepanuje shoda o struktuře invazivních struktur ve 3D a to 
znesnadňuje orientaci v problematice. Přesto, dle mého soudu, autorka 
hlavní cíl práce splnila. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 

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


