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Název práce:
Bodový polymorfizmus ako biomarker predispozície vzniku  kolorektálnej  rakoviny

EE  Práce je literární  rešerší ve smyslu zveřejněných  požadavků  (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Ciel'om práce je zhrnutie dostupných  poznatkov o vplyve bodových polymorfizmov
skupiny génov Xeroderma pigmentosum na sporadickú formu vzniku kolorektálneho
karcinómu.

Struktura (členění) práce:

Bakalárska práca má klasickú štruktúru.  Po abstrakte následuje úvod,  6 kapitol,
záver a zoznam použitej  literatúry. V úvodných kapitolách autorka   popisuje typy
polymorfizmov a charakterizuje   mechanizmy,  podiel'ajúce sa na vzniku
kolorektálneho karcinomu. Záverečné  časti bakalárskej práce sa zaoberajú
podrobným popisom a funkciou jednotlivých génov skupiny Xeroderma
pigmentosum.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použil(a)  autor(ka) v  rešerši  relevantní  údaje z literárních  zdrojů?
Autorka použila 85 citácií,  čo je pre bakalársku prácu  nadpriemerné množstvo.
Citované literárne zdroje sú relevantné a až na drobné výnimky umiestnené
správne.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Netýka sa tejto práce.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):
Po formálnej stránke je úroveň práce dobrá. Avšak,  autorka používa zbytočne dlhé
súvetia a anglický slovosled,  čo má často vplyv na zrozumitel'nost' viet.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práca splňuje nároky bakalárskej práce.
Otázky a  připomínky oponenta:

Aká je funkcia CSA a CSB proteínov?
Popíšte mechanizmus transkripcou  spojenú  nukleotídovú excíznu  reparáciu.
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lnstrukce pro vyplnění:
•     Při   posuzování   je

bakalářských prací
nutno   zohlednit   požadavky   stanovené   pro   vypracování

- viz htt ://www.natur.cuni.cz/biolo ie/bzk-index.htm
•     Tučně vyznačené rubrikyjsou povinnou součástí posudku.
•     Prosíme  oponenty   i   školitele   o   co   nejstručnější   a   nejvýstižnější   komentáře

k jednotlivým  bodům,  celková délka by neměla  přesáhnout 2 strany Oednotlivé
boxy lze prodloužit i zkrátit)

•     Zaškrtávání   políček:   Vložte   kurzor  před   políčko,   klikněte   pravým   tlačítkem
myši, zvolte Vlastnosti, vyberte Zaškrtnuto a OK.

lnstrukce pro doručení:
•     Posudek,  prosím,  zašlete  v elektronické  a  rovněž  tištěné  formě.  Elektronická

verze   bude   zveřejněna   s   předstihem   na   internetu,   tištěná   poslouží   jako
součást protokolu o obhajobě.

•     Posudek v elektronické  podobě  ve formátu  .doc,  .txt či  .pdf na  e-mailovou
adresu    Duta@natur.cuni.cz    a    jako    Předmět/Subject    uvedte    Posudek
bakalářské práce.

•    Vytištěný  a   podepsaný  výtisk  na  adresu:   RNDr.   František  Půta,  CSc,,
Katedra buněčné biologie PřF UK, Viničná 7,128 44 Praha 2.


