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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…) 
Předmětem rešerše je téma mechanismů interakce specifické imunity s nádorovými buňkami. Téma práce je 
aktuální a vysoce zajímavé, podle mne však pro bakalářskou práci příliš široké. Jen v letošním roce se zdá, že 
bylo (rychlým hledáním klíčových slov v databázi PubMed) publikováno více než 500 článků na toto téma!  

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna standardně, obsahuje všechny požadované části. Samotná rešerše je vhodně členěna na 
části věnující se historii konceptů protinádorového imunitního dozoru, jednotlivým etapám nádorové progrese a 
na závěr moderním metodikám protinádorové terapie.   

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autor použil více než dostatečné množství relevantních literárních zdrojů. Celkem je citacemi pokryto časové 
rozmezí více než 100 let (od roku 1909) a to více než 250 pracemi! Zde by mne zajímalo, kolik z těchto prací 
autor bakalářské práce skutečně přečetl in extenso. Citace jsou v pořádku.    

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Vlastní výsledky NEJSOU součástí práce.  

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Text je napsán velice solidní srozumitelnou angličtinou (i když v některých pasážích možná trochu 
komplikovanou), v podstatě bez překlepů. Samotný fakt autorského anglického textu je třeba ocenit. Práce 
neobsahuje žádné obrázky. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce jistě splnila cíle, které si autor kladl – vytvořit přehled současných znalostí o protinádorovém imunitním 
dozoru. Jak jsem již zmínil, téma práce je velice široké, což nedovolilo autorovi jít příliš do hloubky a kriticky se 
zamyslet nad sevřeným tématem, poté co využil všechnu relevantní literaturu. Osobně mne nejvíce zaujaly 
části věnující se imunitním checkpointům a protinádorovým terapiím. I tato dvě podtémata bakalářské práce mi 
přijdou sama o sobě pro bakalářskou práci příliš široká… Přes tyto komentáře je předložená bakalářská práce 
úctyhodné dílo vyžadující nastudování enormního množství literatury. Navíc se jedná o mimořádně atraktivní a 
intelektuálně náročné téma přinášející průlomové poznatky, kdy se konečně začínají naplňovat naděje kladené 
v aplikaci imunologického poznání v protinádorové terapii.  

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Na stránce 2 se zabýváte zajímavým fenoménem, kdy imunokompromitované myší modely nevykazovaly 
zvýšenou incidenci nádorů a kde píšete, že design příslušných experimentů neumožňoval pochopit roli 
imunitního systému při prevenci nádorů. Mohl byste toto konstatování blíže vysvětlit? Co bylo na tehdejších 
experimentech, případně na interpretacích jejích výsledků problematické? 
2. Na straně 2 píšete: „transformed cells emerge with considerable frequency“. Mohl byste být konkrétnější? O 
jaké frekvence se jedná, jaká jsou rozmezí příslušných odhadů, jak jsou příslušná kvantitativní data získána?  
3. Mohl byste jasně definovat rozdíl mezi TAA (tumor-associated antigens) a CTA (cancer testis antigens) 
opodstatňující vyčlenění CTA do samostatné kategorie nádorových antigenů (str. 4)? 
4. Na straně 6 se m. j. věnujete využití molekuly TRAIL v protinádorové terapii a konstatujete, že klinické 
testování bylo neuspokojivé. Mohl byste tuto informaci rozvést? 
5. Na straně 7 popisujete uvolnění DAMPs  po lýze nádorových buněk, čím je tato imunogenní buněčná smrt 
v diskutovaném kontextu způsobena? 
6. Na straně 9 je zmíněno zajímavé pozorování růstu nádorů u transplantovaných osob. Jedná se o přenos 
dormantních nádorových populací v transplantátu, nebo se jedná o doprovodný efekt aplikované 
imunosuprese?  
7.  Na straně 11 zmiňujete různý poměr iTreg vs. nTreg buněk. Jak se tyto dvě populace regulačních buněk 
dají experimentálně odlišit? 

8. Na straně 13 zmiňujete, že bez L-argininu se zkracuje poločas života CD3  řetězce. Čím je to způsobeno? 

   
Celkově hodnotím předloženou práci jako kvalitní a doporučuji k obhajobě. 
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