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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 bakalářské práce je shrnutí současných vědeckých poznatků týkajících se 
vlivu kurkuminu na vznik a rozvoj nádorového onemocnění, tj. karcinogenezi a 
tvorbu metastáz. Diskutovány jsou zejména molekulární mechanismy, 
prostřednictvím kterých je realizován protinádorový účinek kurkuminu v rámci 
zastavení postupu buňky buněčným cyklem, apoptózy, migrace a invazivity 
nádorových buněk.  

Struktura (členění) práce: 
Struktura práce je standardní. Vlastní text je rozčleněn do několika hlavních kapitol a 
následných podkapitol, které na sebe logicky navazují. V úvodní kapitole jsou jasně 
definovány také cíle práce. První kapitolu, ve které jsou shrnuty základní informace 
o kurkuminu, následují kapitoly popisující vliv kurkuminu na buněčné děje, které hrají 
úlohu při rozvoji nádorového onemocnění. Jedna z kapitol je věnována syntetickým 
analogům kurkuminu a nanokurkuminu, které jsou vyvíjeny s cílem překonat 
nepříznivé vlastnosti klasického kurkuminu limitující jeho použití v klinické praxi.   

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Použité literární zdroje jsou relevantní a jsou citovány správně. Citace sekundárních 
zdrojů jsou v práci jasně označeny. Za pozitivní shledávám aktuálnost a vysoký 
počet publikací, které Petr během přípravy své bakalářské práce prošel a použil 
k jejímu vypracování.  

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): 
Z formálního hlediska splňuje předkládaná práce všechny náležitosti kladené na 
studentské bakalářské práce. Práce obsahuje několik obrázků, které logicky doplňují 
vlastní text. Chvályhodné je, že se nejedná o převzaté obrázky, ale o původní 
Petrovo autorské dílo! Z jazykového hlediska se práce místy poněkud obtížněji čte, 
zejména z důvodu výskytu neobratných formulací, které současně znesnadňují 
pochopení vlastního textu. V práci se vyskytuje minimum překlepů.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Petrova bakalářská práce místy trochu působí jakoby byla psána na poslední chvíli. 
Nejedná se jen o již zmiňovanou jazykovou úroveň textu, ale především o to, že 
jednotlivé mechanismy protinádorového působení kurkuminu jsou povětšinou 
zmíněny pouze okrajově a poněkud povrchně. Ve výsledku tak práce budí dojem 
pouhých výpisků z publikací, postrádá hlubší syntézu dílčích poznatků a 
komplexnější vhled do dané problematiky. V textu jsem také občas postrádala - byť 
jen hypotetické - vysvětlení některých kontroverzních pozorování týkajících se vlivu 
kurkuminu na určitý buněčný děj. V práci se současně objevuje několik drobnějších 
faktických chyb.  
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Přes vše, co bylo napsáno výše, se domnívám, že hlavní cíl kladený na bakalářské 
práce a současně i cíl stanovený v rámci této konkrétní práce byly, byť ne zcela 
dokonale, splněny. Z tohoto důvodu doporučuji práci k obhajobě s hodnocením 
„dobře“.   

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 

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

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
 
 


