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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…) 

Práce shrnuje poznatky o struktuře, funkci, vývojových změnách a patologii Tau proteinu a 

posléze se zaměřuje na nekanonické funkce Tau proteinu a jejich vliv agregaci a šíření 

patologie v rámci CNS 

 

Struktura (členění) práce: 

Práce je členěna standardně. Kromě úvodní a závěrečné části obsahuje 4 hlavní kapitoly. 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 

Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 

 

 Literární přehled obsahuje na 184 literárních zdrojů převážně primárních a v menší míře 

sekundárních. Literární zdroje jsou více než dostatečné, správně citovány a jejich relevance 

je adekvátní.  Citace pokrývají rozsáhlou časovou osu od raného výzkum Alzheimerovy 

choroby a Tau proteinu až po nejnovější poznatky. Jednotlivé kapitoly jsou v rámci množství 

literárních zdrojů vyvážené. 

 

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): 

 

Formální úroveň práce je vysoká. Práce je psána v anglickém jazyce na vysoké úrovni a 

velmi čtivě, v textu se chyby téměř nevyskytují. Text je doprovázen čtyřmi grafickými 

schématy, která jednoduše a elegantně vysvětlují základní struktury/ isoformy, skládání, 

kompartmentaci či mechanismy agregace Tau proteinu. V textu se dobře orientuje a základní 

kapitoly jsou logicky rozčleněny.  

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

Práce splňuje dané cíle uvedení do problematiky Tau proteinu a sumarizace poznatků o 

mechanismech agregace a šíření patologie. Práce navíc velmi detailně popisuje jednotlivé 

mechanismy určující strukturu a funkci proteinu. V rámci práce se uplatňuje studentovo jak 

biologické tak medicínské vzdělání, čímž dává práci nový úhel pohledu na danou tématiku. 

Detailnost a široká perspektiva jsou však i úskalím práce. Práce je na hranici celkového počtu 

stran (rešerše okolo 20 stran, celkově 43 stran včetně obsahu seznamu zkratek a bibliografie), 

což sice neubírá na její čitelnosti, avšak reflektuje nadbytečně široké uchopení tématiky. 

Závěr práce je pak psán spíše formou diskuze s odkazy na práci i zdroj. Práce je přesto 

kvalitní a doporučuji ji k obhajobě 
 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
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 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 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-studium 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: jitka.zurmanov@natur.cuni.cz (pro 

účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na 

adresu pí. ZUZANA SOUKUPOVÁ, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium

