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Posudek na bakalářskou práci

E školitelský posudek                      Jméno posuzovatele:
E oponentský posudek                     Mgr. Jana slyšková

Datum:
20.8.2009

Autor:
Lucia Žifčáková
Název práce:
Bodový polymorfizmus ako biomarker predispozície vzniku kolorektálnej rakoviny
E Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel).
E Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky.
Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)

Ciele predkladanej práce boli vymedzené nasledovne:  1. popísat' vybrané gény
spadajúce do dráhy Nukleotidovej excíznej opravy DNA a 2. zhromaždiť výsledky
jednotlivých výskumných skupín zaoberajúcich sa  vplyvom   polymorfných variant
týchto génov na riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a konečníka, a tým spracovať
prehl'ad doteraz známych výsledkov. Všetky stanovené ciele boli v práci splnené.
Práca má dobré logické členenie a gradáciu, v prvých kapitolách sa zaoberá
vysvetlením relevantných pojmov ako sú biomarkery, či DNA polymorfizmus.
V ďalších kapitolách ponúka základné informácie o mechanizme a významnosti
Nukleotidovej excíznej opravy v bunke a jej jednotlivých génoch, a stručný popis
spoločenskej závažnosti malígneho ochorenia hrubého čreva a konečníka. Takto
vedomostne vybavuje čitatera na poslednú kapitolu pojednávajúcu o  Vp/)/\Íe
vybraných polymorfizmov na kolorekíálnu rakovinu, Kkorá prepáj]a .iriormádie so
všetkých  predošlých  kapitol.

Struktura (č]enění) práce:

Práca má 31  strán a je prehradne členená do jedenástich kapitol, vrátane zoznamu
použitých skratiek,  použitej literatúry a príloh.  Hlavné kapitoly sú d'alej delené do
dvanástich podkapitol.

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány?
Použi](a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů?

Autorka sa v práci odkazuje na 85 pÓvodných vedeckých publikácií a 5
internetových zdrojov. V texte sú referencie na použitú literatúru uvádzané v
správnej forme, čiže pnq7 auíor a rok vyďan/'a, autorka však mohla namiesto
anglického tvaru ef a/. použit' adekvátnu slovenskú zkratku a ko/. V kapitole
L/.ferafúna by po správnosti mali byť uvádzaní všetci autori a spoluautori cjtovanej
práce, študentka však uvádza iba prvého autora.

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

Práca je literárnym rešeršom a neobsahuje Žiadne vlastné výsledky.

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň):

V práci i.e použitý iba jeden obrázok,  hoci téma ponúka širšiu možnosť použjtia
obrazovej prílohy[  Do samostatnej kapitoly Pr/'/ohy sú zaradené 2 tabul'ky. Obzlášt'
vyzdvihujem Tabul'ku č.2, kde autorka prehradne graficky spracovala prierez
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študovaných polymorfizmov jednotlivými vedeckými skupinami a ich vplyv na riziko
vzniku  rakoviny.

Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Na  vedenie,  či  školenje  predkladanej  bakalárskej  práce  som  mala zúžený  priestor,
pretože študentka neprišla prácu skonzultovať ani raz a zaslala mi uŽ hotový text, na

:toovráá3ť,úž:ar:ciáž#g%i:Tkzyausjů:sT::asáiýožsqáten.ý".:ísjteud.n:jv;t.rraance.vbayni:asvd.:ťi
bakalárskej  práce,  na strane druhej ja ako školitelka som  pri  uplatnení odborného či
didaktického   vedenia   nedostala   adekvátny   priestor   a   bola   som    okolnost'ami

:::ju:težnjfčgkaocv:V=í žvčo:::V:átj:;rn:éovanie  náročnú  a  obsiah[u  tému,  ktorá je  Však
zároveň vysoko aktuálna  na  poli výskumu  rakoviny a jej  prehl'adné spracovanie má
svoju  relevanciu.  V rámci  kritérií  kladených  na  bakalárske  práce  sa  autorka  s touto
témou popasovala dóstojne.
Sedem  strán  použitej   literatúry  svedčí  o  tom,   že   Lucja  Žifčáková  mala  záui.em
obsiahnúť tému čo možno  najpodrobnejšie a  najobsiahlejšie.  Prečítat' 85 odborných
článkov   pre   mladého  začínajúceho   vedca,   ktorý  sa   zoznamuje   so   študovanou
problematikou akiste nie je jednoduché a vyžaduje si verké sústredenie a motiváciu.
Ďalej  treba   pozitívne  ohodnotiť  prácu  s cudzojazyčným  textom,   kde  sa  autorka
musela    popasovat'    nielen    sodbornou    terminológiou    ako   takou,    ale    celkovo
s pochopením  a  interpretovaním  anglického  odborného  textu  a jeho  transformáciu
do textu slovenského. Myslím, Že túto úlohu zvládla opáť chválihodne.
Predkladanú  prácu  hodnotím  pozitívne,  študentkin  prístup  kjej  vypracovaniu  však
takto hodnotiť bohužial' nemóžem.

Otázky a připomínky oponenta:

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí
zveřejněných informací)

H výborně   EE velmi dobře Edobře   Hne hověl(a)
Podpis školitele/oponenta:


