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Posudek na bakalářskou práci 

 
Jméno posuzovatele:   RNDr. Jan Moravec, Ph.D 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Datum:                         2. června 2011 
 

Autor:             Martina Žižková 
 
Název práce:   Biomedicínské modely Huntingtonovy choroby   
 
 

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Předložená práce podává přehled, charakteristiku a zhodnocení významu jednotlivých 
zvířecích modelů používaných v biomedicínském výzkumu při hledání možností léčby  
Huntingtonovy choroby (HD). 
 
Struktura (členění) práce: 
 
Rozsah (38 stran, včetně pěti obrázků a seznamu literatury) i struktura práce odpovídají 
požadavkům kladeným na bakalářské práce. Členění do podkapitol, zejména u nejrozsáhlejší  
třetí kapitoly věnované zvířecím modelům, je vhodně volené, takže velmi dobře a přehledně 
informuje o současných trendech výzkumu HD.  
 
Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam použité literatury má 42 položek, vesměs originální práce publikované většinou po 
roce 2000 v impaktovaných časopisech. Literární zdroje jsou tedy pro bakalářskou práci 
zcela  relevantní a postačující, nejsou ale správně citovány. Autorka zvolila na počátku 
způsob, který je sice povolen, ale pro bakalářské a diplomové práce je málo vhodný. Jde o 
citace pomocí pořadových čísel prací používaný zejména v rozsáhlých přehledných článcích. 
V předložené práci je z nejasných důvodů první citací práce 8. Od str. 25 však autorka začíná 
používat i citace s uvedením autorů a roku publikace, ale bez čísla publikace (pro více autorů 
používá výraz X a kol. nebo a kolektiv namísto X et al. nebo X a ost.). Protože však používá 
promiskue oba způsoby a Seznam literatury je řazen podle čísel, nikoliv podle abecedy, jsou 
odkazy přinejmenším matoucí. Navíc, práce 5, 15, 28, 29 a 35 nejsou v textu citovány vůbec.  
 
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): 
 
Formální úroveň práce a jazyková úroveň textu jsou velmi dobré. Obrázky jsou nevalné a 
nedá se říci, že by výrazně pomáhaly pochopení textu. Výjimkou je obr. 3, který má však 
v rámci českého textu práce kompletní popis v angličtině a text na str. 21 na něj odkazuje 
jako na obr.2. 
 
 
 



 Strana 2
Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Předložená práce nepochybně splnila velmi dobře svůj cíl, protože prokázala schopnost 
autorky zpracovat literární údaje, s porozuměním je logicky uspořádat a zároveň objasnit 
současné metody přístupu ke studiu mechanismů a možné terapie HD. 
Práci doporučuji katedře přijmout k obhajobě jako práci bakalářskou.    
 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
Připomínky: 
 
Str. 7 a 31  - Makak rhesus není latinským názvem primáta, kursivou se píší latinské názvy.    
                     V tomto případě Macaca mulatta. 
Str. 8         -  Jak jste dospěla k „českému“ termínu rodenti, namísto termínu hlodavci? 
 
Str. 13       -  HIP-1 chybí v seznamu zkratek 

- BNDF (a opakovaně i dále) namísto BDNF 
 
Str. 28       -  Cre, loxP a loxPneo  nejsou v seznamu zkratek 
 
 
Otázky : 
 
V textu používáte termíny chorea, dystonie a diskinese. Vysvětlete stručně co tyto termíny 
znamenají, jaké jsou mezi nimi významové rozdíly z hlediska hodnocení zvířecích modelů 
HD, resp. do jaké míry se podílejí na klinickém projevu HD u lidí. 
 
 
 
 
 
 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 
Podpis školitele/oponenta: 
                                                       Jan Moravec 
 
 
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 
interní pravidla na http://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

• Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu: iva@natur.cuni.cz (pro účely 
zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 
Dr. Jan Moravec, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 


