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Název práce: 
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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…) 

 

 

Shrnout poznatky o agregaci tau proteinu a šíření tau patologie v mozku při Alzheimerově 

chorobě. 

 

 

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce je členěna do 4 hlavních kapitol, postupně se věnujících popisu Alzheimerovy choroby 

jako tauopatie, strukturní a funkční charakteristice Tau proteinu a nakonec mechanismům 

šíření patologického agregovaného Tau. Členění práce je logické a dobře rozvržené 

vzhledem k cílům. 

 

 

 

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

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

 

Ano. Práce obsahuje nadstandardní množství citací (seznam citovaných prací čítá 20 stran).  

 

 

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): 

 

Práce je psána v anglickém jazyce a je až na drobné stylistické neobratnosti na velmi dobré 

formální úrovni. Text mírně převyšuje rozsah 40 stran, stanovený jako maximální pro BP. 

 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce splňuje zadaný cíl a prokazuje, že autor se podrobně seznámil s relevantní odbornou 

literaturou. Práci doporučuji k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

 

1. Jak byste zhodnotil potenciál Tau jako diagnostického a prediktivního biomarkeru 

Alzheimerovy choroby? 

2. Existuje nějaká souvislost mezi Tau proteinem a hlavními genetickými 

rizikovými faktory Alzheimerovy choroby? 

3. Jaké jsou podle Vás nejdůležitější mezery v poznání, pokud jde o roli Tau 

v Alzheimerově chorobě? Jakému problému se chcete do budoucna sám věnovat? 

 

 

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

 

 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.zurmanova@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

