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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…) 
Cílem práce bylo shrnout mechanismy, kterými dochází ke snížení povrchové 
exprese molekul MHC I u nádorových buněk a popsat následné změny v imunitní 
odpovědi cílené proti těmto buňkám. Práce se také zabývá současnými směry 
imunoterapie nádorů se sníženou expresí molekul MHC I. 

Struktura (členění) práce: 
Práce má klasické členění obvyklé pro bakalářskou práci. Obsahuje abstrakt (český 
a anglický), klíčová slova, úvod, vlastní text rozdělený do 5 kapitol, závěr a seznam 
použité literatury. Nechybí ani obsah a pečlivě vypracovaný seznam zkratek.  

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Práce vychází ze 107 literárních zdrojů, které jsou správně citovány a pro 
bakalářskou práci jsou dostatečné. 

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): 
Formální úroveň práce je velmi dobrá, v textu se vyskytuje minimum překlepů. Práce 
obsahuje 5 obrázků, které vhodně doplňují text. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splňuje vytyčené cíle, shrnuje poznatky o roli MHC I v kontextu protinádorové 
imunity. Autorka prokázala, že dokáže pracovat s vědeckou literaturou a získané 
poznatky utřídit do rešerše. Bakalářská práce Karolíny Lhotákové splňuje po 
formální i obsahové stránce požadavky kladené na práci bakalářskou a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
1. Co je míněno spojením „vyčerpání imunitního systému“? 
2. Ve své práci uvádíte, že úplná ztráta MHC I značí dobrou prognózu. Bylo by 

tedy možné cílit léčbu „naopak“ tedy pokusit se ne o zvýšení exprese MHC I ale 
spíše o úplné zastavení exprese MHC I? 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
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