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Posudek na bakalá řskou práci 

 
 školitelský posudek 
 oponentský posudek 

Jméno posuzovatele:  
RNDr. Magdaléna Krulová PhD. 
Datum:  
7.9. 2012 

Autor:  Katarína Chalachanová   
 
Název práce: Rozdielne možnosti terapeutického ovplivněnia roztrúsenej sklerózy 

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

Cíle práce (p ředmět rešerše, pracovní hypotéza…)  
Cílem práce je shrnutí současných poznatků  o léčivech, využívaných v terapii 
roztroušené sklerózy a mechanizmu jejich působení. 
Struktura ( členění) práce:  
Práce je standardně členěna, obsahuje  úvod, literární přehled,  závěr a seznam 
literatury. 
Jsou použité literární zdroje dostate čné a jsou v  práci správn ě citovány?  
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z li terárních zdroj ů? 
V práci je užito dostatečné množství citací původních článků. Práce jsou citovány 
jednotně a ve správném formátu. Za nepřehledné a nestandardní však považuji 
rozdělení citací podle jednotlivých kapitol. Na straně 16 jsou práce Fidler et al. 
citovány jinak než v seznamu literatur (I,II versus a,b).  
Pokud práce obsahuje (nadstandardn ě) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním zp ůsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
Práce neobsahuje vlastní výsledky 
Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková úroveň): 
Mé největší výhrady k bakalářské práci se týkají obrazové dokumentace: první čtyři 
obrázky jsou označeny jako obr. 1 až pátý obrázek jako obr. 2. U většiny z nich 
chybí odkaz v textu a u všech také popis obrázku. 
Pokud jsem schopna posoudit slovenský text – jazyková úroveň práce je dobrá 
Splnění cílů práce a celkové hodnocení:  
Autorka velmi kvalitně zpracovala přehled léčiv a vysvětlila alternativy léčby 
roztroušené sklerózy včetně mechanismů působení a rizik podávání jednotlivých 
léčiv. Jednotlivé varianty pečlivě shrnula a porovnala. V další práci bych doporučila 
seznam citovaných prací nedělit podle kapitol. 
Otázky oponenta: 

- Proč se rekombinantní IFNβ využívaný v léčbě RS liší v jedné aminokyselině 
od endogenního? 

- Jak by autorka komentovala data získaná z dlouhodobých studií, ve kterých 
léčení pomocí IFNβ nezabránilo progresi RS? (La Mantia et al. 2012, 
Shirani et al. 2012) 

- Na straně 14 autorka uvádí, že GA-indukované Th2 lymfocyty pronikají 
přes hematoencefalickou bariéru. Mohou také Th1 lymfocyty přes tuto 
bariéru proniknout? Jak je možné prokázat schopnost jednotlivých 
populací buněk pronikat přes hematoencefalickou bariéru? 

 
Návrh hodnocení školitele nebo oponenta  (bude zveřejněn) 

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


