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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 představit současný stav poznání funkce buněk neurální lišty při 
vývoji obratlovců. Autorka krátce zmínila historii zásadních experimentů, které 
přispěly k objevu struktury buněk neurální lišty (NL). Dále popsala jejich vznik 
během evoluce, kdy protochordata buňky neurální lišty ještě postrádaji, ačkoliv 
některé klíčové genové regulační sítě už jsou u nich zaznamenány. Autorka dále 
přehledně a jasně popisuje signalizační buněčné dráhy nutné k indukci a specifikaci 
buněk neurální lišty včetně epitelo-mezenchymální tranzice nutné k delaminaci 
buněk z neuroektodermu. Diferenciační potenciál neurální lišty je obsáhle 
diskutován jak z hlediska podélné osy organismu tak z hlediska jejich vývoje před 
migrací a během migrace. Jsou zmíněny i mechanismy regulující migraci buněk NL 
do cílových mist. Autorka dále popisuje i kmenový potenciál buněk NL a uvádí i 
jejich přetrvávají výskyt v dospělém organismu. Zajímavou hypotézou je i jistá 
spojitost s vlastnostmi nádorových buněk (Kapitola 6). 
 

Struktura (členění) práce: 
Práce je členěna velmi přehledně a logicky. Na začátku je zmíněn historický 
přehled a evoluční původ (Kap. 2-3). Dále jsou rozebrány rozdílné vlastnosti a 
diferenciační potenciál NL na podélné ose zárodku (Kap. 4). Diferenciace 
migratorních a postmigratorních buněk je diskutována v Kap. 5. Práce obsahuje i 
obligatorní části jako úvod, závěr a seznam literárních zdrojů. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autorka přiložila velmi bohatý seznam literárních zdrojů, celkem téměř osm stran. 
Jsou zmíněny i recentní práce, které konečně zodpovídají otázku tolik diskutované 
multipotence buněk neurální lišty. Autorka vždy uvádí citovanou literaturu ve 
správném kontextu, což dokládá její schopnost vědeckou literaturu správné chápat. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Vlastní výsledky nebyly v této práci zmíněny.  
 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Obrazová dokumentace je dostačující a ilustruje výstižně diskutovanou 
problematiku. Jazyková úroveň práce je vynikající.  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Bakalářská práce plní svůj cíl: podat podrobný přehled o současném stavu poznání 
buněk neurální lišty a jeho zasazení do historického a evolučního kontextu. Práci 
hodnotím jako celkově výbornou, přehledné členěnou a živě napsanou. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
Zádné 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 

 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování 
bakalářských prací – viz : 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 
a https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-obhajoby 
 

 Tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře 
k jednotlivým bodům, celková délka by neměla přesáhnout 2 strany (jednotlivé boxy 
lze prodloužit i zkrátit)  

 Zaškrtávání políček: Vložte kurzor před políčko, klikněte pravým tlačítkem myši, 
zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK. 

 
Instrukce pro doručení: 

 Posudek, prosím, zašlete v elektronické a rovněž tištěné formě. Elektronická 
verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako součást 
protokolu o obhajobě. 

 Posudek v elektronické podobě ve formátu .pdf (případně .doc nebo .txt) na 
e-mailovou adresu mkalous@natur.cuni.cz a jako Předmět/Subject uveďte 
Posudek bakalářské práce. 

 Vytištěný a podepsaný výtisk na adresu: Doc. RNDr. Martin Kalous, CSc., 
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2.  
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