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Posudek na bakalářskou práci
E školitelský posudek
EEď oponentský posudek

Jméno posuzovatele:
RNDr Jaroslav Mácha

DÍFi" ,,| q ``S `.2,U0g>
Autor: Matej Buzgo

Název práce: Úloha alfa granúl z trombocytov pri diferenciácii
mezenchymálnych kmeňových buniek
E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).

E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Struktura (členění) práce:
Standardní, vyhovující.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Po užil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?
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Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
"

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Formální úroveň je výborná.

Splněni cílů práce a celkové hodnoceni:
Práce popisuje trombocyty, proteiny jimi secernované a metody přípravy částečně
purifikovaných preparátů z trombocytů. Další část je věnována mezenchymálním
kmenovým buňkám a jejich diferenciaci. Poslední oddíl se zabývá využitím
trombocytů, preparátů z nich a kombinaci s kmenovými buňkami a jejich deriváty
v therapii. Všechny oddíly jsou slušně zpracované, opomenuto je ale přímé
působení trombocytárních preparátů na kmenové buňky ve tkáňové kultuře. Práci
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doporučuji ke přijetí.

Otázky a připomínky oponenta:
Byl by vhodný i více kritický přístup k publikovaným faktům, např. upozornění na
rozdílné postupy při izolacích kmenových buněk a jejich různé zdroje-linie různých
autorů se mohou lišit. Za rozbor by také stálo složení medií pro navození
diferenciace, kdy osteogenní i chondrogenní buňky vznikají po působení

dexametazonu a efekty růstových faktorů jsou velmi podobné.

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných
informací)

é Evelmi dobře

EEdobře

E

Podpis školitele/oponenta:

J
lnstrukce pro vyplnění:
•
Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým

bodům (dodržujte -rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku.
Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací -

ž'Šs:::#g:::==:::!==;g;:::; 'gí::;g;;:Zk:'lgš:±:::Íi=:f::g;Z:;ri ad res u pHffla±,
jako Předmět/Subject uveďte: Posudek bakalářské a dále 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2,

(Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)

