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V|iv tyriodních hormonů na fenotyp kosterní a srdečnísva|oviny u samců
a samic

potkana.

Práce je Iiterární rešerší.
Práce obsahuie v|astní vÝs|ed
práce
Cí|e
(předmět rešerše,

praé@

Cí|em práce by|o vypracovat |iterární rešeršina téma fenotyp kosterní a srdeční
sva|oviny a jeho změny pod v|ivem různých faktorů s důrazem na tyroídníhormony.

Struktura (č|enění)práce:

Práce je č|eněna do 8 kapito| včetně pří|ohy na 39 stranách. obsahuje abstrakt,
obsah, Úvod, |iterární přeh|ed, metodiky pro diplomovou práci a součástí závěru jsou
předběŽné experimenlá|ní výs|edky ve formě grafů. obrázky a schémaú j.ou
v pří|oze, na závěr práce citovaná |iteratura. Struktura prácé je v sou|adu předpisy
i
baka|ářských prací.

Jsou pouŽité literárn í zdroje dostatečné
PouŽité |iterární zdroje jsou relevantní a dostatečné,jsou řádně citovány ve
1 10
odkazech.

Jsou získanév|astní výs|edky neo
V
práce jsou dostatečně diskutovány |iterární údaje a na předběŽných
.závěru
výs|edcích dokumentovány směry budoucí dip|omové práce.

Formá|ní úroveň práce (obrazová dokumentá

Práce je podána čtivou formou, odpovídajícíjazykové úrovně. Autorka projevi|a
smys| pro třídění |iterárních údajůa zasazení do vzájemného kontextu. Práce je
dop|něna něko|ika grafy, které autorka samostatně zpracova|a z v|astnicn
vyst.eot<ů
Grafy jsou doprovázeny samostatným textem' Nejsou uvedeny počty
t zvířat, ani
statistická hodnocení, coŽv kontextu předběŽnýcň uoaiů toterúji. -'.

Splnění cíIůpráce a ce|kové hódnocer''l:
Autorka splnila cí| baka|ářské práce , jímžby|a |iterární rešerše na zvo|ené
téma'
Zač|eněnípředběŽně naměřených dat na závěr práce je nadstavbou zádaného
rozsahu a svědčío autorčině aktivním přístupu.
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o co

nejstručnějšía nejvýstiŽnějŠíkomentáře k jednot|ivým

bodům (dodŽujte rozsah), tučně vyznačenérubiiky jsou póvinnoú soueásii posudku'

V případě práce za|oŽené na v|astních výs|edcích hodnot'te rovněŽ pouŽité metody
a
zpracování výs|edků, obdobně jako u práce dip|omové'
Posudek se odevzdává (zasílá) v e|ektronické podobě na horak@natur.cuni.cz (pro úče|y
zveřejnění na internetu), a dá|e podepsaný v ,t-výtisku 6aro soueastlrotot<otu o ooňá.;ooc; ná
sekretariát bio|ogické sekce PřF UK (|ng. Jitka Suchá), Viničná 7 , 128 44 Praha 2,

