
 Strana 1 
Posudek na bakalářskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, 
PhD, DSc. 
 
Datum: 21. 5. 2021 
 

Autor: Patrik Kellner 
 
Název práce: Fyziologie hematoencefalické bariéry 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
Cílem práce bylo podat základní přehled o širokém tématu. Jde o fyziologii 
hematoencefalické bariéry (HEB), metody jejího studia a její dysfunkci u vybraných 
patologií. Práce byla předložena v návaznosti na dvě předchozí práce, které neprošly 
obhajobou, a byla v současné podobě částečně upravena a doplněna. 
 
Struktura (členění) práce: 
Po počátečních formálních kapitolách a úvodu v rozsahu 1 strany práce popisuje nejprve 
strukturu HEB, neurovaskulární jednotku, buněčné elementy a extracelulární matrix. 
Následuje kapitola o vývoji HEB, o transportních systémech, dále část o dysfunkcích HEB u 
cévní mozkové příhody a Parkinsonovy nemoci a kapitola o metodách jejího studia. Práci 
uzavírá krátký závěr, který je souhrnnou rekapitulací toho, co bylo v práci představeno, 
neobsahuje kritickou diskusi, která je u rešerší předložených jako BP zvykem. Práci uzavírá 
seznam literatury čítající 63 publikací s výrazným zastoupením přehledových článků, avšak 
pouze v některých případech citovaných jako sekundární citace. 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Seznam literatury obsahuje 63 odkazů, což při šíři tématu považuji za dosti nízký počet, a jak 
je zmíněno výše, obsahuje velký podíl přehledových článků. Cca 27 odkazů na přehledy není 
uvedeno jako sekundární, ale jako klasické citace na původní práce. Sekundárních citací je 
cca 15, z nichž některé také obsahují odkaz na práci, která ač má být primárním zdrojem, je 
také sama publikací typu review. BP rovněž nepředstavuje kritické zhodnocení a diskusi 
současných poznatků v citovaných zdrojích. Celkově práce s literaturou nedosahuje 
standardů, jaké jsou běžné na Přírodovědecké fakultě UK. Práce jsou stále citovány v textu 
formou číslic. 
 
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 nízká. Na čtenáře působí text až jako odbytý a oproti předchozím 
verzím opravený „cestou nejmenšího odporu“. Překlepy a jazykové chyby vytýkané 
jmenovitě v předchozích oponenturách jsou sice až na výjimky opravené, ale stále jich 
několik desítek zbývá. Autor téměř neřeší interpunkci a některé věty tak působí nejasně. 
Oproti předchozím verzím práce již obsahuje seznam zkratek, psaných česky i anglicky 
(ačkoliv anglicky někdy i v případě, že české ekvivalenty jsou dostupné). Mluvnické chyby 
zahrnují shodu přísudku s podmětem („první experimenty, které vedli“; „částí, které 
podléhali ischémii“); místy text obsahuje i  podivné formulace „nevykazují, žádné jisté 
sekvenční podoby“), zdvojená slova („výběžky astrocytů zcela úplně obklopují“), či 
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telegrafické a nejasné názvy kapitol (např. kapitoly nazvané ve stylu „In situ“), chyby v 
těchto názvech („Extra celulární matrix“), nesmyslně oddělená slova („proti rakovinových“) 
a gramatické chyby („glykosilovaný“). Práce obsahuje řadu dvojitých mezer a jedno- až 
dvouvětých velmi krátkých odstavečků. Některé věty jsou nedokončené („Exportéry 
transportující látky ven z buňky.“ Takových chyb je v textu velmi mnoho, čímž působí velmi 
nedbale. Překvapilo mě, že si autor nedal práci s pečlivou korekturou či nepožádal někoho o 
pomoc s jazykovou opravou i při posledním pokusu práci obhájit.  
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Komentář k věcné a obsahové úrovni: Souhrn práce (český a anglický abstrakt) je velmi 
obecný a krátký. Někdy práce obsahuje nesmyslné výrazy „vezikulový váček“). V kapitole o 
pericytech se mluví o modelovém organismu, ale není řečeno o jakém. Celkově ale text 
obsahuje jistě řadu odborně správných informací, ačkoliv v některých případech se drží dost 
po povrchu učebnicových poznatků a v jiných případech zase zabíhá k velkým detailům, 
např. počet transmembránových domén a orientace N- a C-konců popisovaných proteinů. 
V kapitole „5. Role HEB v Patofyziologiích CNS“ je nejprve uvedeno, že je „velká část 
těchto patologií způsobena její dysfunkcí“. To není přesné a již v textu dále autor uznává, že 
není známo, zdali je příčinou, následkem nebo korelací těchto stavů. Občas se autor dopouští 
začátečnických chyb („krysy Wistar“). Chybí také jakékoliv kritická diskuse získaných 
poznatků. 
 
Kdybychom se oprostili od extrémního množství formálních chyb a slabé práci s literaturou, 
práce by snad po odborné stránce byla akceptovatelná, avšak k obhajobě bych ji mohl 
doporučit jen po zahrnutí důkladných, několikastránkových Errata, anebo, vzhledem k 
množství chyb, k přetištění a nahrazení novým výtiskem po důkladném pročtení a opravách. 
Otázkou však je, zda při současném stavu práce (a to předložené na třetí pokus), o takovou 
možnost uchazeč vlastně vůbec stojí.  
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
K práci nemám odborných otázek, ale domnívám se, že by bylo vhodné, aby uchazeč před 
komisí zhodnotil svoje zpracování práce a vyjádřil se k jednotlivým připomínkám, 
vzneseným v tomto posudku a následně komisí. Mohlo by jí to pomoci ke kvalifikovanému 
zhodnocení, zda může být práce obhájena a jako taková veřejně publikována pod hlavičkou 
PřF UK. 
 
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 rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – viz 
https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/2018-pravidla.pdf 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: daniela.hornikova@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) 
na adresu: Dr. Daniela Horníková, Katedra fyziologie, Viničná 7, 128 44 Praha 2 nebo osobně 
na obhajobu. 

 


