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Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Vladimír Soukup 
Datum: 
16.8.2018 

Autor: 
 
Věra Pešanová 
 
Název práce: 
 
Zubní kmenové buňky během vývoje dentic obratlovců 
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Práce si klade za cíl zhodnotit roli kmenových buněk během vývoje dentic napříč 
obratlovci. Zejména se zaobírá umístěním epiteliálních a mezenchymálních 
kmenových buněk a jejich příspěvku do formování zubních zárodků. 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je komparativní studií napříč obratlovci. Po krátkém úvodu a obecné kapitole 
o kmenových buňkách je popsána lokalizace a regulace zubních kmenových buněk 
u zástupců jednotlivých linií obratlovců. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Ano, ano a ano. 
 
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 nemám výtek. Autorka má výbornou schopnost se jasně a 
srozumitelně textově vyjádřit. Moje výtky k textu během sepisování práce byly spíše 
minoritního charakteru. Práce je doplněna 14 obrázky z relevantní recentní literatury, 
což ji přidává na atraktivitě. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Cíle práce byly splněny. Autorka se zorientovala v problematice kmenových buněk, 
a to nejen zevrubně v případě myšího modelu, ale i, což je z evolučního hlediska 
důležitější, u různých skupin obratlovců. Během sepisování si sama dohledávala 
chybějící literaturu, psala s lehkostí a např. využívala citační software. S její 
dosavadní prací jsem spokojen a těším se na obdobnou lehkost v získávání 
výsledků během magisterského stupně studia. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
 
- 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
 
Podpis školitele/oponenta: 
 

 
 
Instrukce pro vyplnění: 

• Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte zhruba rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

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

• Posudek, prosím, nahrajte ve formátu pdf do SIS k dané bakalářské práci nebo (v případě 
externích oponentů) zašlete v elektronické podobě na e-mail: 
zuzana.starostova@natur.cuni.cz. Vytištěný a podepsaný posudek také zašlete na adresu: 
Zuzana Starostová, katedra zoologie PřFUK, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo doručte do 
místnosti 241 či na sekretariát katedry zoologie. Podepsaný vytištěný posudek je nutnou 
součástí protokolu o obhajobě bakalářské práce a musí být k dispozici nejpozději v den 
obhajoby. 

 


