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Práce je Iiterární rešerŠí. Práce obsahuje vlastní 
"ýs'"dk

příčinách j ejího vzniku, způsobu diagnostiko v áni amoŽnostech léčby.

Cíle práce (předmět ..š..

*j::}:: :^'-rŤ::9 31 nre{rle| do s avadníčh v ědeckych p oznatků o roztro uš ené skl eró ze,

Struktura (členění) práce:
Práce je členěna do 

I 
l hlavních kapitol včetně Seznamu literatury a přílohy se seznamemobrázků a tabulek pouŽitých v text. Éopisuje podstatu vzniku této ;horoú',l";i to.,'.,y uvyŠetřovací metody, které umoŽní diagno.stikovat toto progresivní neuroa.g.n.'.utiuni

onemocnění mozku apáteÍní míchy. Podstatu vzniku neňci RS rozebírá i z hlediskamultifaktoriální etiologie a popisuje rizikové faktory způsotu;íc í změnyv mozkové tkánivlivem poruchy autoiminitní"ň 
'"ák.i. 

Klade a.i'ui.'u p**nci a včasné odhalení diagnózy.Rozebírá moŽnosti léčby pomocí farmakoterapie v součinnosti s posilováním kognitivníchfunkcí nemocného. Nastiňuje i nové směry u ieeuo roztroušené sklerózy s včasným záchytemsymptomato l o gi ckých příznaků začínaj ícího o nem o cnění .

Jsou pouŽité literární zdroje
PouŽil(a) autor(ka) v rešerši relevantní ud,aje zliierárni|h zdrojů?

PouŽité literární zdrojejsou dostatečné á relevantní' citace ódpovídají normě. AutorkapouŽila zahraniční i tuzemské pracÍ, ve spektru monolrafie učebnicovj formý, odbornéčlánky aŽ po internetové zdroie.

Práce neobsahuje vlastní výsledky

Pokud práce obsahuje (nad
způsobem získány, zhodnoceny a cliskuto vány?

jsou syntetizovány do logických celků. Práce je dóphěna Ánoha ilustračnimi gratý,
schématy a obrázky.

Formální úroveň pr áce (obrazov á d

'"^'|:::111]::::::t',"..: 
je velmi'9:b: 

]e1t 
j!prehledný, srozumitelný, rešeršní poznatky

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Vytyčené cíle práce - podat přehled poz.natkťr o vzniků roztrouŠené sklerózy, zpťrsobudiagnózy a moŽnostech léčby, byl splněn. Členění a logická návaznost jednotlíych oddílůvypovídá o dobré orientaci autorky v dané problematiě. rtua. důrazňu p,..u.,,.i a včasnéodhalení diagnózy. P1áce má velmi pěknoů ťtroveň a splňuje kriteria batiarsk;;ch prací adoporučuji její přijetí k obhajobě..



otázky a připomínky oponenta:

]\Iemám otázky ani připomínky k vypracování bakalářsk é práce, vše j sme řešily a
konzultovaly v průběhu a sepisov žní práce,

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (znáň

velmi dobře ! dobre [l nevyhověl(a
Podpis školitele/oponenta :

RNDr. Blanka Vacková. CSc.


