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Posudek na bakalářskou práci
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Jméno posuzovatele:
RNDr. Pavlína Čejková, Ph.D.
Datum:
21.5.2012

Autor:                 Adéla Bičíková

Název práce:     Genetické rizikové faktory systémových autoimunitních 
onemocnění

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…)

Práce si klade za cíl prostudovat a shrnout genetické změny, jež vedou ke vzniku 
systémových autoimunitních chorob, a popsat mechanismy těmito změnami 
ovlivněné. Důraz je kladen na HLA genový komplex jakožto nejrizikovější genetický 
systém, avšak vyzdvihnuty jsou i mnohé další non-HLA genetické rizikové faktory 
spolu s mechanismy působení produktů těchto genů.

Struktura (členění) práce:

Práce je včetně abstraktu, úvodu a závěru rozčleněna do 6 hlavních kapitol, které 
jsou dále členěny na podkapitoly. Součástí je také obsah, klíčová slova a seznam 
literatury. Abstrakt je v českém a anglickém jazyce.

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

Autorka vycházela z velkého množství především cizojazyčné literatury, v níž se 
během krátké chvíle naučila solidně orientovat. Ve zhruba 140 citovaných pracích je
cca 110 původních prací a přibližně 10 internetových zdrojů. Poměrně velká část 
zdrojů je recentních (z roku 2010 citovala autorka 17 publikací, a jen z let 2011 –
2012 dokonce 16!). Použité prameny jsou správně citovány a přes drobné závady 
v seznamu literatury je patrna snaha autorky o zachování jednotného stylu. 

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

Práce je literární rešerší a neobsahuje vlastní výsledky

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

Předkládaná práce je po formální stránce kvalitní. Autorka se vyvarovala hrubých 
chyb, text je víceméně bez překlepů. Práce se místy obtížněji čte, což lze 
pravděpodobně přičíst na vrub nezkušenosti autorky vysvětlit složité komplexní 
imunitní procesy. Text je doplněn 4 obrázky a 1 tabulkou; u všech těchto autorkou 
upravených obrázků/tabulky je uveden původní zdroj. V práci chybí seznam a 
vysvětlení cizích slov, což zřejmě vzniklo ne zcela šťastným psaním jednotlivých 
kapitol v samostatných souborech a kompletováním práce až v závěru těsně před 
tiskem, proto tento nedostatek mohl uniknout i pozornosti školitelky. V textu také 
vypadl odkaz na obr. 4.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:

Bakalářská práce Adély Bičíkové je jak po stránce formální, tak obsahové kvalitní 
rešerší. Autorka prokázala dobrou orientaci v poměrně složité problematice, 
samostatnost při studiu cizojazyčných literárních zdrojů, dílčí části textu často 
konzultovala. Přes veškeré výše uvedené drobné nedostatky formálního rázu práce 
splnila vytyčené cíle a vyhovuje požadavkům na práci bakalářského stupně. 
Doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

Otázky a připomínky oponenta:

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

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 http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc
 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě ) nejpozději do 30.  5.  2012  na 

adresu petr.sedlak-uk-prf@seznam.cz (pro účely zveřejnění na internetu pro studenty), a 
dále podepsaný  v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě)  na adresu:

 Doc. RNDr.Petr Sedlak, Ph.D.
Katedra antropologie a genetiky člověka
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Viničná 7
128 44 Praha 2
Česká republika
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