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 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 

 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 

 

Autorka si klade za cíl shrnout základní fakty o gliových buňkách a Alzheimerově chorobě 

a nastínit funkce těchto buněk a jejich poruchy v průběhu onemocnění.  

 

Struktura (členění) práce: 

 

Práce má jasné a logické strukturně členění. Obsahuje úvod, závěr a tři kapitoly literární 

rešerše. První kapitola uvádí podrobnou informace o Alzheimerově chorobě - její 

patofyziologie, diagnóze, léčbě, prevence a směrech budoucích výzkumu. V druhé kapitole 

autorka píše o jednotlivých typech gliových buněk a jejich normálních fyziologických 

funkcích. Třetí část je věnovaná roli těchto buněk v patologii Alzheimerově choroby. Takže 

v práci je uveden seznam použitých zkratek a seznam použité literatury. 

 

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 literárních zdrojů, z nich 4 jsou webové odkazy. V své práci autorka 

prokázala dovednost správné citovat relevantní údaje jak z odborné literatury, tak i z 

elektronických zdrojů. Pozitivní hodnocení si zaslouží i velký počet ocitovaných primárních 

materiálu. 

 

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

 

S formálního pohledu práce je splněna velmi dobře. 

Rozsah práce: 36 stran, 16 obrázku a 1 tabulka. Tyto materiály jsou správně citovaný. 

Jazykem práce je angličtina. Styl výkladu dá se považovat za odborný, text neobsahuje 

žádné gramatické nebo stylistické chyby. 

 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 

 

Práce představuje sebou podrobní shrnutí aktuálních odborných znalosti o gliových 

buňkách a jejich roli v patologii Alzheimerově choroby, a dává jasné ponětí o tomto tématu. 

Dá se říct, že autorkou byl zvolen adekvátní k obsahu bakalářské práce cíl, který byl splněn v 

průběhu rešerše. Taktéž byla prokázána schopnost analýzy zahraničních odborných 

informačních zdrojů. Navíc, v prácí jsou nastíněny směry budoucího výzkumu. 

Předkládaná práce splňuje obsahové i formální požadavky. Celkové hodnocení povazuju za 

výborně, a doporučují k obhajobě. 
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Otázky a připomínky oponenta: 

 

Otázky: 

1. Je něco známo o původu vzniku plaku Aß, a, jako následku, AD? 

2. Co je vám známo o pokrokových metodách léčby AD pomoci, např., kmenových 

buněk? 

 

Připomínky: 

1. Nebyl dán pozor na mezery kolem závorek některých citaci. 

2. Literární seznam dělá pojem nepečlivostí kvůli velkým mezerám v jednotlivých 

položkách a nestálosti v uvedení DOI (identifikátoru digitálního objektů). 

3. Popisky u obrázku jsou místy napsaný nepatrně nedbale, např. občas chybí mezera před 

a po pomlčce. 

4. V textu nejsou žádné odkazy na obrázky, použité v prácí. 

 

 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 

informací) 

 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

 

Podpis školitele/oponenta: 

 
   Dmitry Manakov 
 

 
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: hock@natur.cuni.cz (pro účely 

zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o obhajobě) na adresu: 

Dr. Miroslav Hock, Katedra fyziologie živočichů, Viničná 7, 128 44 Praha 2. 

 

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

