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Oponentský posudek doktorské dizertační práce Ing. Milady Chudíčkové 

s názvem 

Targeted Differentiation and transdifferentiation of stem cells and their therapeutic 

application 

 

Ing.  Milada Chudíčková předložila k oponentuře dizertační práci, která se zabývá cílenou diferenciací a 

transdiferenciací kmenových buněk a  možnostmi jejich terapeutické aplikace. Práce má 82 stran textu 

včetně přehledu zkratek, popisu současného stavu znalostí a literatury, rozdělených do osmi kapitol. Do 

práce jsou vloženy tři původní publikované články, u jednoho z nich je autorka dizertační práce první 

autorkou. Práce je psána v anglickém jazyce. 

 První část práce je úvodem a literárním přehledem do problematiky kmenových buněk, jejich 

typů, vlastností a schopností se diferencovat. Možná je škoda, že autorka neuvedla aspoň pro přehled 

historii objevení kmenových buněk a naděje do nich vkládané. Jinak je text aktuální, doplněný citacemi 

základních prací oboru a také nových prací z posledních pěti let. Práce je tak dobře zasazena do 

současného kontextu. Mírně by se daly vytknout názvy kapitol, kde se název „Other applications …“ 

vyjímá neadekvátně, možná se mohlo slovo „aplikace“ objevit i v titulcích předchozích kapitol. V kapitole, 

která se zabývá kmenovými buňkami nervového systému, je popsán mechanismus rozvoje poškození 

nervové tkáně úrazem nebo ischemií a možnosti regenerace periferní a centrální nervové tkáně. Tento 

odstavec lehce narušuje dosavadní logickou stavbu práce, bylo by lepší ho umístit do blízkosti posledního 

odstavce na straně 21, kde se mluví o extraktech ze supernatantu poškozených buněk a jeho významu 

pro diferenciaci.  

Cíle práce jsou stanoveny jednoznačně a jsou doplněny přehledem vlastní publikační aktivity. 

Výsledky dizertační práce autorka dokumentovala původními články, na nichž se podílela, jednou 

dokonce jako hlavní autor. Články byly publikoványi v zahraničních vědeckých časopisech s vysokým 



impakt faktorem, což je samo o sobě známkou vysoké kvality odborné práce. V diskuzi a závěru autorka 

výsledky shrnula a potvrdila, že stanovené cíle práce byly splněny.  

Závěr:  

 Téma práce je vysoce aktuální 

 Autorka je v problematice dobře orientovaná 

 Cíle práce byly splněny a publikovány 

 Autorka svou prací získala původní výsledky aplikovatelné v praxi 

 

Na základě rozboru a posouzení předložené práce konstatuji, že splňuje obecné požadavky kladené na 

dizertační práce, a proto práci doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 15.9.2016 

        MUDr. Klára Bernášková, CSc. 

 

  


