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I. Posudek vedoucího bakalářské práce 

Studentka samostatně vyhledávala v českých i anglicky psaných internetových 

vyhledávačích publikace o zvolené problematice. V případě anglických textů, které vyhledala a 

vybrala jako nejvhodnější – pak překládala do češtiny pasáže, které z nich vybral školitel – v rámci 

posledního nejužšího výběru. Takto získané informace utřídila a sestavila tak přehled jak je zadaná 

problematika řešena v naší republice a jak ve světě. 

Nejprve popsala přehled dědičnosti rakoviny prsu – především z hlediska genů BRCA1 a 

BRCA2. Na to navázala studiem informací o mutacích a o alternativním – především aberantním 

sestřihu v případě genů pro estrogenový receptor. 

Svou práci navíc zhodnotila vytvořením kapitoly Diskuse. V ní porovnala stav řešení 

problematiky v České republice se světovou úrovní. Po odevzdání práce ještě vytvořila rozšířenou 

verzi své práce pro případ, že by ji oponoval slovenský oponent. To spočívalo v připsání dalších 

podkapitol, které se týkaly výsledků ve Slovenské republice. 

 

Závěr: 

Studentka věnovala práci předepsaný počet hodin (– podle „Karolinky“ FF) a také po stránce 

věcné naplnila požadavky na bakalářskou práci. Pracovala velmi samostatně. Zdokonalila se v práci 

s anglickou odbornou literaturou. V tom byla nejlepší ze svých spolužaček – v rámci několikaletého 

porovnání.  

Vybrala si sama velmi náročné téma – přesto, že se výrazně odchylovalo od témat, která byla 

naší katedrou vypsána. Jeho řešením posunula své znalosti genetiky na úroveň převyšující 

požadavky na naší škole. Požadavky na délku tohoto poměrně náročného textu výrazně překročila. 

Její bakalářská práce je naplněná informacemi velmi složitého charakteru a obstála by i jako práce 

diplomová. 
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