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Název práce: Význam molekul MHC I v protinádorové imunitě 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cieľom práce bolo vytvoriť súhrnný prehľad o význame molekúl MHC I. triedy v proti-
nádorovej imunite, s dôrazom na stratu alebo zníženie expresie molekúl MHC I ako 
únikový mechanizmus nádorových buniek pred imunitným systémom. 

Struktura (členění) práce: 
Štruktúra práce zodpovedá doporučeným pravidlám. Obsahuje abstrakt v českom 
i v anglickom jazyku, zoznam skratiek, obsah, úvod, vlastný literárny prehľad, záver 
a zoznam literatúry. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použitá literatúra je rozsiahla, adekvátna a správne citovaná. 

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 úroveň práce je výborná. Text je logicky členený do kapitol a podkapitol. 
Použité obrázky sú v súlade s obsahom práce. Popisy obrázkov prevzatých 
z anglickej literatúry boli preložené do češtiny. 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
V práci je dostatočne vystihnutý význam molekúl MHC I v protinádorovej imunite. 
Karolína v jednotlivých kapitolách obšírne vypracovala reverzibilné a ireverzibilné 
poruchy expresie molekúl MHC I a ich dopad na imunitnú odpoveď. Zároveň popísa-
la niektoré možnosti imunoterapie nádorov so zníženou expresiou MHC I.  
Pri písaní práce si osvojila rôzne spôsoby vyhľadávania literárnych zdrojov, svojimi 
otázkami prejavila nadmerný záujem o danú tému a vynaložila všetko úsilie na dô-
kladné, samostatné a včasné spracovanie svojich poznatkov. Výsledkom je práca, 
ktorú vrelo doporučujem k obhajobe. 
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