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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 je shrnutí současných poznatků o přirozených lymfoidních buňkách. 
Zvláštní pozornost je pak věnována jejich roli v průběhu chřipkové infekce. 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je standardně členěna, obsahuje abstrakt, úvod, literární přehled, seznam 
zkratek, závěr a seznam literatury. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
V práci je použito 73 citací původních článků a 21 review. Forma citací není zcela 
jednotná, v seznamu použitých zdrojů jsou sice označené sekundární zdroje, ale ne 
všechny. U některých citací chybí název článku (Gasteiger et al., 2015), článek 
Monticelli et al., 2011 je v seznamu dvakrát, přes drobné rozdíly v citační formě se 
ale jedná o ten samý text. Autor uváděný jako Yoshiyuki G. se ve skutečnosti 
jmenuje Goto Y. Jako zdroj bohužel nebyly ve všech případech použity relevantní 
údaje: na str. 13, je celý druhý odstavec složen z doslova přeložených 6 vět úvodu 
původního článku Chang et al., 2012, který je citován jako zdroj. Na str. 5 a 6 jsou 
doslovně přeloženy dva odstavce (včetně zachování struktury a citací) z review 
Fuchs et al., 2016, které je sice uvedeno v použitých zdrojích, ale u zmíněného 
odstavce není citováno jako zdroj. Na str 8 a 9 je pak doslova přeloženo (opět 
včetně zachování struktury a většiny literárních zdrojů) 19 vět z review Burg et al., 
2015 (Maintenance of immune homeostasis through ILC/T cell interactions), toto 
review navíc autorka neuvádí jako použitý zdroj vůbec.  
 

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 má vhodně členěný text doplněný čtyřmi obrázky. V práci se vyskytuje 
minimum pravopisných chyb a překlepů, jazyková úroveň je dobrá. Upozorňuji, že 
zkratky by měly být zaváděny při prvním použití termínu a používány jednotně. 
V práci autorka některé zkratky nevysvětluje (např. LTi, CLP, str.1) nebo vysvětluje 
zkratky opakovaně (AHR, airway hyperreactivity). Pozor na doslovné přejímání 
anglických slov jako disregulace nebo virální. Některé obecné informace (např. 
úvodní věta kapitoly 2 a 2.1; str. 2, první odstavec; str.16 první odstavec) se 
zbytečně opakují. 
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle vytyčené autorkou v úvodu byly splněny a přehledně shrnuty v závěru. Celý text 
je až na některé zmíněné formální nedostatky přehledný a dobře čitelný. 
Nedostatkem práce je ale doslovné překládání některých zdrojů a navíc neuvedení 
původního zdroje. 
 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky:  
Pokud používáte zkratky jako Th nebo NK, v textu by měly být vždy jako NK buňky, 
popř. Th lymfocyty 
Pro případné další práce upozorňuji, že úvody k původním článkům byste neměla 
používat jako zdroj informací a citovat ho stejně jako review. Pozor si dejte také na 
to, že doslovný překlad bez uvedení zdroje může být vnímán jako plagiát!  
 
Otázky: 
1. Na straně 11 píšete, že léčba IL-22 před vystavením alergenu dokázala ochránit 
před rozvojem zánětu a že v tomto modelu byl IL-22 tvořen převážně ILC3 buňkami. 
Jak takováto léčba probíhala? 
2. Na straně 15. uvádíte dva způsoby kvantifikace množství viru chřipky použitého 
k infekci – PFU a HUA. Jaký je mezi nimi rozdíl? 
3. Na str. 17 a 18. píšete, že u myší, jejichž buňky produkovaly IL-22 a byly 
vystaveny infekci třetí den po prodělání IAV infekce se zjistilo, že se vypořádají 
s bakteriemi rychleji, než pokud jim byly vystaveny až druhý, čtvrtý nebo sedmý den. 
Čím je to způsobeno? 

4. V závěru uvádíte, že zdrojem IFN- jsou ILC1 a NK buňky. Představují tyto buňky 

jediný zdroj IFN- ? 
5. Existují v současné době terapeutické postupy využívající znalosti mechanismů 
působení ILC? 
 
 
 
 

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