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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
 
Cílem práce bylo shrnout dosavadní poznatky o mechanismech indukce apoptózy 
pankreatických β buněk mastnými kyselinami a možnostech její regulace.  
 
Struktura (členění) práce:  
 
Předložená bakalářská práce má 38 stran a je členěna klasicky: Abstrakt v češtině a 
angličtině, Úvod, 6 kapitol vlastní rešerše rozdělených do podkapitol, Závěr, Seznam 
použitých zkratek a Seznam použité literatury. Členění práce je logické a pokrývá 
všechny podstatné oblasti výzkumu dané problematiky.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Práce obsahuje 76 citací převážně z primárních zdrojů, což je na bakalářskou práci 
množství spíše nadprůměrné. Literární zdroje jsou relevantní, byť vzhledem k šíři 
tématu ne vyčerpávající, a vhodně pokrývají zpracovávané téma. Jsou též správně 
citovány, avšak z některých literárních zdrojů mohlo být vytěženo více dat a citaci 
použít i v jiných kapitolách bakalářské práce. 
 
Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
 
Bakalářská práce obsahuje 2 tabulky a 2 barevné obrázky, které jsou čitelné, ale 
zejména Tab. 2 a Obr. 2. by prospěl o trochu větší formát. Podle mého názoru by 
obrázků mohlo být i více. 
Bakalářská práce je psána ve slovenštině. Text je srozumitelný a co jsem schopna 
jako nerodilý mluvčí posoudit, je jazyková úroveň práce dobrá. Překlepy se vyskytují 
pouze sporadicky, ale některé pasáže bakalářské práce bylo možné formulačně ještě 
trochu vylepšit. Tyto drobné nedostatky mohly být odstraněny, kdyby autorka před 
odevzdáním svou práci ještě jednou pečlivě prošla. 
 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
 
Cíl práce byl splněn, neboť autorka prokázala, že je schopna vyhledat literaturu 
k danému tématu, samostatně s ní pracovat, sepsat literární rešerši a dané téma 
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relevantně diskutovat. Z důvodu mého profesionálního zájmu bych ocenila, kdyby 
kapitola o kaspázách účastnících se apoptózy pankreatických β buněk indukované 
mastnými kyselinami byla pojata šířeji, literární data k této problematice existují.  
Přes všechny zmíněné výhrady předkládanou bakalářskou práci studentky Ivany 
Žigové doporučuji k obhajobě. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta   
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
 
 
 


