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Jméno posuzovatele: 
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Datum: 

3. 9. 2014 

Autor: Barbora Šmídová 

 

Název práce: 

Nádory štítné žlázy a jejich molekulárně genetické příčiny 

 

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

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Cieľom práce bolo vypracovať aktuálnu literárnu rešerš a spracovať najnovšie poznatky o 

genetických príčinách vzniku karcinómu štítnej žľazy. 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práca má štandardné členenie podľa požiadaviek na bakalársku prácu. Obsahuje abstrakt 

v českom a anglickom jazyku, zoznam skratiek, obsah, samotný text členený do 4 kapitol, 

záver a zoznam použitej literatúry. 

 

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

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

 

Práca nesplňuje zásady správneho používania a citovania zdrojov pri tvorbe autorskej práce. 

Významná časť práce (kapitola 1 a 2) je text prevzatý z inej práce (M. Plecová: Fyziologie a 

patofyziologie štítné žlázy. Dipl. p. 2007, Masarykova Univerzita Brno; kap. 4 a 1. odst. kap. 

5), pričom zdroj nie je vôbec citovaný (viz. príloha 1).  

Práca obsahuje 94 citácii z ktorých však približne 50% tvoria prehľadné články (review). 

Niektoré ďalšie pasáže používajú ako hlavný zdroj prehľadné články, aj keď konkrétne 

informácie je správne citovať z primárnych publikácií. Pomerne obšírny text zo strán 13-16 

menuje ako zdroj len 2 review články (Hoffmanová 2013, Nikorov 2008), pričom niektoré 

pasáže sú prevzaté v pôvodných vetných formuláciách (viz. príloha 1).  

Kapitola 3.5 (str.8-12) výrazne čerpá z review Dvořáková et al. 2014, a to aj individuálnymi 

vetnými vyjadreniami.  

Ostatné časti práce citujú zdroje správne. 

 

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

způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 

 

Práca neobsahuje vlastné výsledky. 

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

 

Formálna a jazyková úroveň je dobrá. Obrázky a tabuľky sú vhodne zvolené. Autorka by 

však mala pri obrázkoch vytvoriť vlastný text. Obr. 5 je správne citovaný, ale má doslovne 

preložený obsiahly popis. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Bakalárska práca obsahuje text, ktorého časť bola časťou textu predloženého na získanie 

iného akademického titulu iným autorom. Daný text nie je riadne citovaný. Zároveň ďalšie 

podstatné časti textu vychádzajú hlavne z textov niekoľkých prehľadných článkov. Dobre sú 

spracované kapitoly 4.3.1 – 4.3.6 zaoberajúce sa molekulárnou podstatou vzniku. Záver by 

mal obsahovať obšírnejší pohľad a komentár autorky na predkladanú problematiku. 

Napriek niektorým kvalitnejším častiam textu, celkovo hodnotím bakalársku prácu ako 

nesplňujúcu základné požiadavky kladené na bakalársku prácu (originalita textu, riadne 

citovanie všetkých zdrojov, schopnosť spracovať primárne publikácie do originálneho textu, 

vlastný kritický pohľad na predkladané informácie). 

 
 

Otázky a připomínky oponenta: 

 

K práci mám tieto pripomienky a otázky: 

 

 

1. Vysvetlite takmer úplnú zhodnosť textu kapitoly 1 a 2 s časťou práce M. Plecová: 

Fyziologie a patofyziologie štítné žlázy. 2007. Diplomová práca., ktorá nie je 

citovaná ako zdroj.  

 

2. Vysvetlite pojmy, ktoré používate v texte: feochromocytom, ganglioneurmatóza, 

mukózní neuromy. 

 

3. Čo je to chimérne preskupenie génov a ktoré a ako sa uplatňujú v mechanizme vzniku 

nádorov štítnej žľazy? 

 

 

 

Posudok obsahuje prílohu „Príloha 1“ na stranách 3-5 posudku, ktorá dokumentuje 

neoriginálnosť predloženého textu bakalárskej práce. 

 

 

 

 

 

 

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
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Príloha1: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Štítná žláza (obr. 2) má motýlovitý tvar, je tvořena dvěma laloky 

(lobus dexter a lobus sinister), které jsou uprostřed spojené příčným můstkem 

zvaným ishtmus glandulae thyroideae. Z istmu směřuje velmi často třetí, 

variabilní lalok, který sleduje dráhu sestupu, lobus pyramidalis. Laloky štítné 

žlázy leží podél průdušnice a hrtanu a dozadu dosahují až k jícnu. Istmus leží 

ve výši druhé až čtvrté tracheální chrupavky (Grim a kol., 2005). Istmus může 

být rudimentární nebo vzácněji může i chybět 

 

 
 
 
 
 

Laloky štítné žlázy mají tvar trojboké pyramidy a jsou 5-8 cm 

dlouhé, 2-4 cm široké a 1,5-2 cm silné. 

Kromě krční lokalizace může štítná žláza zasahovat do hrudní 

dutiny nebo v ní může být umístěna celá (Vlček a Neumann, 2002). Růst 

štítné žlázy vzhůru je omezen úponem musculus sternothyreoideus k štítné 

chrupavce, nicméně růst směrem dozadu a dolů omezen není, takže zvětšená 

štítná žláza se často rozšiřuje dozadu, dolů nebo dokonce substernálně 

(Greenspan, 2003). 

 

 
 
 

Na povrchu je štítná žláza kryta tenkým vazivovým pouzdrem 

(capsula fibrosa), které je tvořeno dvěma listy - zevním listem (průsvitná 

capsula externa) a vnitřním listem (capsula propria), který vysílá do nitra 

žlázy vazivová septa. Mezi oběma listy se nachází cévní pleteň. Parenchym 

štítné žlázy je tvořen lalůčky (lobuli), které se dále dělí na váčky (folikuly). 

Folikuly (obr. 3) jsou tvořeny jednou řadou buněk (tyreocytů), které do nitra 

váčku produkují tekutinu, koloid obsahující protein tyreoglobulin. Při 

folikulech, i přímo v jejich stěně, se nacházejí parafolikulární buňky. 

Pocházejí z buněk neurální lišty, které vcestovaly do žaberních oblouků (Grim 

a kol., 2005). 

 

 
 
 
 

Většinou v pouzdře štítné žlázy, vzácněji přímo v parenchymu, 

jsou uložena příštítná tělíska (glandulae parathyreoideae). Příštítná tělíska 

jsou malé párové útvary nepravidelně uložené na zadní straně laloků štítné 

žlázy (Vlček a Neumann, 2002). Produkují hormon parathormon, který 

reguluje koncentraci extracelulárního kalcia. 

 

 

 

 

 

 

 

Plecová, diplomová práca 2007 (necitováná) Šmídová, 2014 (aktuálna bakalárska práca) 
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Štítná žláza (Glandula thyreoidea) vzniká jako vchlípenina ve 

spodině hltanu u základu jazyka. Žláza roste dolů před průdušnicí, rozděluje 

se a tvoří skupiny buněčných provazců. Tyto provazce se formují v malé 

folikuly a dávají vznik dvěma lalokům štítné žlázy. Průběh sestupu štítné 

žlázy se označuje jako ductus thyreoglossus (Greenspan, 2003). Základ žlázy 

na koření jazyka se označuje jako foramen caecum. Zbytek distálního konce 

ductus thyreoglossus je základem pro lobus pyramidalis. Ze zbytků ductus 

thyreoglossus mohou vznikat cysty. Z výchlipek laterálního hltanu vznikají 

příštítná tělíska. Do štítné žlázy odtud vcestují parafolikulární buňky neboli C 

buňky, které produkují hormon kalcitonin (Límanová, 2002). 

Parafolikulární buňky jsou součástí difúzního endokrinního 

systému (označovaného také jako APUD-systém).  

 
 

 
 

Štítná žláza je integrální součástí endokrinního systému. 

V závislosti na potřebách organismu produkuje tyreoidální hormony – 

jodované aminokyseliny. Proces tvorby hormonů štítné žlázy je 

komplikovaný. V počáteční fázi zahrnuje inkorporaci jodu, jehož přísun ze 

zevního prostředí může být limitujícím faktorem pro funkci štítné žlázy. 

V řadě oblastí je totiž jeho obsah v přirozeném prostředí snížený, takže je 

nutno jeho přísun do organismu uměle zvyšovat. 

 Tvorba hormonů štítné žlázy – tyroxinu (T4) a 

trijodtyroninu (T3) je náročný metabolický děj, který zajišťuje řada 

enzymatických systémů. Jejich činnost je nutná pro zvýšenou koncentraci 

jodidů ve štítné žláze, přeměnu iontu I‾ na neutrální atom, jodaci 

aminokyselin (zajišťuje systém peroxidáz) a konečně uvolňování obou 

hormonů podle potřeb organismu z koloidu štítné žlázy (zajišťuje systém 

proteáz). Vzhledem k nedostatku jodu v prostředí byly vytvořeny systémy, 

které optimalizují využití jodu ve štítné žláze, zejména tím, že odštěpují jod 

z jodovaných aminokyselin, které nemají metabolické účinky (systém 

dejodáz) (Blahoš a kol., 2006). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plecová, diplomová práca 2007 (necitovaná) Šmídová, 2014 (aktuálna bakalárska práca) 
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Podle teorie „nádorové kmenové buňky“ je nádor obecně odvozen 

od jedné buňky, která se dramaticky mění po sérii genetických změn. Zdravá 

buňka má definovaný tvar a strukturu a prosperuje mezi uspořádanými 

okolními buňkami. Odpovídá na podněty ze svého okolí a dáva vznik 

dceřiným buňkám jen tehdy, jestliže rovnováha stimulačních a inhibičních 

signálů z okolí upřednostní buněčné dělení. 

Avšak v procesu replikace nebo dělení existuje stálá hrozba vzniku 

mutací, náhodných změn,které mohou tento regulační cyklus porušovat. 

 

... 

 

Vznik a rozvoj nádorového onemocnění – karcinogeneze 

(kancerogeneze, ontogeneze, tumorigeneze) – je vícestupňovitý proces, který 

je výsledkem interakce genetických a epigenetických změn vyskytujících se 

hlavně u kmenových a prekursorových buněk různých typů.  

Za vývoj nádoru jsou zodpovědné 

1) genetické změny – mutace  

2) epigenetické změny ovlivňující expresi genů (především změny 

metylace DNA a acetylace histonů a dále ovlivnění mechanizmů přenosu 

signálů regulujících buněčný cyklus, proliferaci, diferenciaci a smrt buněk 

apoptózou, inhibice mezibuněčné komunikace atd.) 

Základem celého procesu karcinogeneze je indukce mutací, tj. fáze 

iniciace. Dochází ke změnám genetického materiálu buňky, které nevratně 

mění normální buňku v preneoplastickou. Ve fázi rozvojové - promoční 

dochází k preferovanému klonálnímu růstu preneoplastických nebo 

neoplastických buněk po působení tzv. nádorově promočních podnětů 

(regenerace po odstranění části buněčné populace nebo po smrti buněk, 

růstové signály, působení vnějších signálů – látky z diety, chemické a a 

fyzikální faktory). Fáze je zpočátku vratná, později nevratná. Přechodná fáze 

konverze či transformace zahrnuje změny fenotypu a vznik maligního klonu. 

Progrese představuje pozdější fáze vývoje nádoru a je 

charakterizována akumulací dalších mutací, zejména změnami počtu 

chromozómů a jejich přestavbami, což je spojeno se vzrůstající rychlostí 

proliferace, invazivitou a vznikem metastáz. Dochází tak k nevratnému 

přechodu preneoplastické populace v neoplastickou, z benigního do maligního 

stádia (obr 1-1). 

 

Šmídová, 2014 (aktuálna bakalárska práca) 

 
Hoffmanová, 2013 (review, citovaná) 


