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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 

1. Rozsah BP a její členění 

x A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 

2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

x B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 

názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami 

 

3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

x B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 

nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 

dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 

4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

x B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   

obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 

5. Formální a grafická úroveň práce 

x A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 

Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Měl jsem určité potíže s bodovým hodnocením, popisy v jednotlivých zvolených úrovních nejsou 

zcela “padnoucí” k mému hodnocení příslušného aspektu práce. Obecně bych řekl, že téma CF 

má výhodu v tom, že v nedávné minulosti (2019) vyšlo několik obsáhlých přehledových 

článků, zaměřených velmi podobně jako předložená BP (např. Lancet Respir Med 8: 65-124; 

Frontiers Pharmacol 10: Art. 121; Human Mol Genet 28: R88, Pediatric Pulmonol 54: S13) – 

a autor tuto výhodu nijak nezužitkoval, tyto práce necituje. Cekově na mne mnohde práce 

působí “novinovým” dojmem, často jen “klouže po povrchu” nebo se věnuje z biochemického 

hlediska jen málo podstatným aspektům problematiky (jakkoliv mohou být právě “novinářsky 

zajímavé” ). 

Specifičtěji: mám výhrady k uvádění citací pouze několika jmény s násl. “a kolektiv”, podíl citací 

na internetové zdroje (25) se mi zdá dosti vysoký, jméno (spolu)autora knih o CF je Andrew 

Bush, nikoliv BUSCH (cit. 14, 47). Nelogické mi připadá uvedení citací 1 a 2 u prvého 

odstavce (3.1) Přehledu literatury, očekával bych zde některou z obecnějších publikací, např. 

právě výše zmíněné knihy. 

Doporučuji respektovat biochemické názvosloví enzymů (-asa). 

 

B. Obhajoba 

 

Dotazy k obhajobě 

1. Uvádíte (str. 11), že CF je “dědičné onemocnění kavkazské populace, tedy lidí evropského 

původu”. Jde skutečně o výlučné onemocnění v této populaci, nebo jsou k dispozici data o 

prevalenci v jiných etnických skupinách? 

2. Podle údajů v kap. 3.2.1 je četnost nejběžnější mutace F508del 61%. V další části práce 

(3.2.3) je uvedeno rozdělení muací do tříd – bylo by možno uvést take četnosti těchot 

mutací? Jsou mezi nimi nějaké etnické/geografické odlišnosti? Tento údaj by byl zajímavý 

také s ohledem na vztah k možným terapiím (cf. Tab. 2). Jaká je četnost mutace  G551D, 

na níž je účinný Ivacaftor? 

 

 

 

Stanovisko k opravě chyb v práci: 

 opravný lístek/oprava v textu  xx  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 

 

C. Celkový návrh 

 

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  xx  

 

Navrhovaná celková klasifikace  velmi dobře (s možnou úpravou na základě průběhu obhajoby) 

 

Datum vypracování posudku: 20. 7 .2020  
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