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Autor: 
Karolína Knížková  

Název práce: 
Transport buněk mezi matkou a plodem: klinické důsledky a následky 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem bakalářské práce Karolíny Knížkové je zhodnotit pozitivní i negativní vlivy 
mikrochimérických fetálních buněk na život a zdraví matky a naznačit možnosti 
vyžití tohoto jevu v klinické praxi. 
Cíl je stanoven jasně. Téma práce je aktuální a významné jak z ryze teoretického, 
tak i praktického hlediska. Jedná se o problém, který je předmětem intenzivního 
studia. Především o mikrochimérismu u člověka jsou zatím poznatky velmi 
omezené.  

 

Struktura (členění) práce: 
Práce má tradiční členění literární rešerše. Má logickou strukturu se stručným 
úvodem do problematiky a závěrem, v kterém autorka shrnuje základní myšlenky a 
zmiňuje možnosti praktického využití poznatků o mikrochimérismu. 
Dílčí témata týkající se mikrochimérismu jsou představena jasně a přehledně.   

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Autorka použila relevantní zdroje. Informace, které z nich načerpala, dokáže utřídit, 
vybrat z nich to podstatné a to pak jasně a přehledně zformulovat do vlastního 
textu. Takto uvedené informace také správně cituje.  Prokázala tím, že umí 
pracovat s vědeckou literaturou.  
Za velmi cenné považují, že autorka na základě studia literatury poukazuje i na 
nevyřešené otázky, na hypotézy vznesené jinými autory a uvádí je jako náměty pro 
další výzkum. Tato schopnost je základem pro vlastní vědeckou práci.  

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): 
Práce je vypracována pečlivě. Autorka doplnila text vhodnou obrazovou 
dokumentací.  
Některé drobné nepřesnosti nemají zásadní vliv na celkovou kvalitu bakalářské 
práce. Pro další podobné texty ale doporučuji autorce, aby zvážila používání 
termínu „krysa“ v souvislosti s laboratorními kmeny potkanů (str. 11; str. 20).  
Chápu, že se nikdo nevyvaruje překlepů, ale chyby ve shodě podmětu s přísudkem 
(…jedinci vznikly… , str. 14) působí při četbě jinak velmi čtivého textu zbytečně 
rušivě. 
Doporučuji věnovat větší pozornost jednotnému formátu citací v seznamu použité 
literatury (velká a malá písmena v názvu práce, citace autorů jednak úplný výčtem 
ale i prvním autorem a et al.) U citace Desai et al. (1963) nejsou uvedeny stránky. 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce splnila cíl. Autorka prokázala, že umí pracovat s vědeckou literaturou.  
Práci hodnotím klasifikačním stupněm „výborně“. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
1. U savců má placenta velmi různorodou stavbu s ohledem na míru 

zachování bariér oddělujících krevní oběh plodu a krevní oběh matky. U 
myší ale i u člověka je oddělení obou krevních oběhů podstatně nižší než 
třeba u přežvýkavců. Jak se typy placenty promítají do výskytu a míry 
mikrochomérismu?  

2. V práci uvádíte příklady mikrochimérismu v různých orgánech. Může se 
mikrochimérismus projevit i v gonádách a gametách?  

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (bude zveřejněn) 
 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis oponenta: 
Prof. Ing. Jaroslav PETR, DrSc.                

 
 

 


