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Posudek na bakalářskou práci 
 

 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele: 
Zdeněk Kleibl 

Datum: 
31.5.2012 

Autor: 
Kristýna Slabá 
 

Název práce: 
Poruchy genů kódujících proteiny DNA reparačních pochodů v nádorové 
predispozici 
 

 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 popis hlavních cest oprav genomové DNA u člověka se 
zaměřením na charakterizaci funkcí klíčových DNA reparačních proteinů a význam 
vrozených alterací genů kódujících tyto proteiny při vzniku dědičných nádorových 
onemocnění.  
 

Struktura (členění) práce: 
- Úvod 
- Nástin typů a příčin poškození genomové DNA 
- Přehled mechanismů reparace jednotlivých typů poškození genomové DNA 

s charakterizací nejdůležitějších nebo prototypových hereditárních 
nádorových syndromů. 

- Stručná diskuse hodnotící význam studia a znalostí hereditárních nádorových 
syndromů pro oblast tumorogeneze a humánní medicíny. 

 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
Množství literárních zdrojů a odkazů na ně odpovídá rozsahu a záměru předložené 
práce. 
 

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

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Práce je zpracována formálně správně s dobrou a účelnou obrazovou dokumentací, 
obsahem a seznamem zkratek zjednodušujícími orientaci v textu. Jazyková úroveň 
práce je odpovídající. Kvalitu obhajované bohužel nejvíce snižuje aparentní 
množství elementárních stylistických a gramatických prohřešků padajících na vrub 
uspěchané a ne zcela dostatečné finální revizi textu.  
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Práce celkově splnila kladené cíle a na jejím zpracováni je patrno významné úsilí a 
zájem autorky o orientaci v komplikovaném a velmi rozsáhlém tématu. S ohledem 
na tuto skutečnost se práce nevyhnula jisté simplifikaci, kterou však u takovéto 
bakalářské práce nepovažuji za chybu. Přes některé výše uvedené formální 
nedostatky se domnívám, že autorka dostála nárokům na odevzdání bakalářské 
práce. 
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Otázky a připomínky oponenta: 
- 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
Doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. 
 
 
 
 

 
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 https://www.natur.cuni.cz/biologie/studium/bakalarske-studium 

 Posudek je nutné vložit do SIS nebo zaslat elektronicky na e-mail kocova@natur.cuni.cz a 
dále doručit vytištěný a podepsaný v jedné kopii, která bude nezbytnou součástí protokolu o 
státní bakalářské zkoušce na adresu: 
Dr. Marie Kočová 

Katedra genetiky a mikrobiologie 
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta 
Viničná 5 
128 43 Praha 2 
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