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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…) 
 
 
Cílem předložené BP je shrnout nejnovější poznatky o vlivu neuroinflamace na 
neurodegenerativní procesy v CNS. 
 
 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Práce je standardně členěna na abstrakt (ve slovenštině a angličtině), obsah, seznam zkratek, 
úvod, závěr a seznam použité literatury. Text je rozdělen na 5 hlavních kapitol 
s podkapitolami, které na sebe logicky navazují. 
 
 
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Autor ve své práci citoval celkem 181 literárních zdrojů. Ovšem 87 použitých zdrojů (48 %) 
jsou review (sekundární citace), které nejsou v textu ani v seznamu použité literatury 
označeny. Několik citací v textu práce je v jiném formátu (např. (J.-C. Lambert et al. 2013)), 
což je pravděpodobně způsobeno citačním manažerem. Seznam literatury není jednotného 
stylu a u vícera citací nejsou vypsáni všichni autoři.  
V práci je velmi málo recentních literárních zdrojů. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky adekvátním 
způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
 
Předložená BP neobsahuje vlastní výsledky. 
 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Text práce není dle určených pravidel zarovnán do bloku. BP obsahuje celkem 3 obrázky, 
které jsou vhodně vybrány a napomáhají lépe pochopit text práce. U obrázku č. 3 bych volila 
překlad do slovenštiny. Práce je psaná srozumitelně a čtivě. V práci se vyskytuje několik 
překlepů (např. „citokíny“, „bardykinéza“) a nesprávných tvarů slov, což může být dáno 
pozdějšími opravami textu. V textu BP nejsou zavedeny veškeré zkratky, které se vyskytují 
v seznamu zkratek (TNFα, Il-1β, mtDNA).  
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Autor si vytyčil za cíl shrnout nejnovější poznatky o vlivu neuroinflamace na rozvoj 
neurodegenerativních chorob jako je Alzheimerova, Parkinsonova a Huntingtonova choroba. 
Toto téma je velmi aktuální a zajímavé.  
Vzhledem k aktuálnosti tématu a vytyčenému cíli hodnotím negativně velmi malé množství 
recentních (od roku 2018 dále) zdrojů. Pokud jsou v práci použity recentní zdroje, často je 
jedná o review. Množství 87 review považuji za nevhodné při psaní BP, kde se má autor 
naučit pracovat s primárními zdroji.  
I přes vytknuté nedostatky doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě. 
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Na str. 4 popisujete molekulární signalizaci přes NF-κB. Píšete o podjednotce p65/RelA. 
V obrázku je ovšem ilustrovaná podjednotka p65/p50. Prosím o vysvětlení. 
 
Na str. 8 popisujete 2 typy mikroglií a vyjmenováváte řadu povrchových molekul 
(„Produkujú aj MHC-II, CD11b, CD11c, CD36, CD45, CD47 a Fc receptory.“). Jak souvisí 
tyto molekuly s určitým typem mikroglií a s rozvojem případné neuroinflamace? 
 
Je známo, jestli se ve vývoji neurodegenerativních chorob uplatňují principy cirkadiánního 
systému? Např. ve vztahu k neuroinflamaci. 
 
 
 
 
 
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. 
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