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Název práce:
Klinický význam antiendoteliálních protilátek

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

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza...)
Předmětem rešerše byly práce o účasti antiendoteliláních protilátek v patogenezi
vaskulitid a jiných onemocnění a přínos jejich vyšetřování u těchto stavů.
Cílem bylo získání poznatků k lepšímu pochopení funkce těchto autoprotilátek a tím
i interpretace poměrně kontroverzních výsledků u pacientů.

Struktura (členění) práce:
Práce obsahuje český i anglický obsah, seznam zkratek, úvod, který obsahuje
charakteristiku protilátek, kapitoly -Antigeny, Stanovení protilátek, Hypotézy o úloze
AECA v patogenezi některých chorob, Klinický význam stanovení AECA protilátek a
závěr a seznam literatury. Práce je doplněna 2 stránkami vlastních výsledků (grav,
tabulka) přiřazených do kapitoly o klinickém významu protilátek. Práce obsahuje
upravená i neupravená převzatá schémata z literatury a fotografii z laboratoře
školitelky.

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

Literární zdroje (celkem 43 prací) jsou zcela dostatečné, citované podle propozic
k bakalářské práci. Použité údaje včetně schémat jsou relevantní.

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, j.sou tyto výsledky
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány?
Prezentované výsledky jsou pouze ilustrací problematiky a objasňují potřebu
vypracování této literární rešerše. Sběr i zpracování výsledků byly provedeny
standardním postupem, hodnocení dat je srozumitelné a správné. Diskuse by byla
pro svou složitost mimo rámec propozic k této práci.

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

Práce je doplněna velmi dobře vybranými barevnými schématy, která pomáhají
k pochopení problematiky. Celková grafická úprava je velmi pěkná, včetně grafů.
Text je velmi dobře srozumitelný, jazyková úroveň je dobrá.
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Splnění cílů práce a celkové hodnocení:
Práce splnila své cíle. Studentka se naučila pracovat s rešeršními programy,
zpracování rešerše a následné vyhledávání časopisů s fulltexty, Překonala i
zpočátku problematické začlenění citací do textu a zdokonalila se i v anglickém

jazyku. Naučila se zpracovávat výsledky a upravovat obrázky. Vypracovaná literární
rešerše je dostatečným podkladem pro pochopení, interpretaci a diskusi získaných
výs,edků.
Studentka pracovala velmi brzy zcela samostatně, velmi pečlivě prostudovala
všechny práce a velmi vhodně vybírala články pro citace.
Celkové hodnocení je výborné.

Otázky a připomínky oponenta:

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

borně Evelmidobře Edobře Ene

hověl

Podpis školitele/oponenta
MUDr. Helena Marečková

lnstrukce 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 vizhttD://natur.cuni.cz/bioloaiefflles/Bzk-Dravidla-11-12-2007.doc

Posudek, prosím, zašlete v elektronické podobě na e-mailovou adresu Duta®natur.cuni.cz,

jako Předměvsubject uveďe: Posudek bakalářské a dále 1 podepsaný výtisk na adresu:
RNDr. František Půta,CSc., Katedra buněčné biologie PřF UK, Wničná 7, 128 44 Praha 2.

(Elektronická verze bude zveřejněna s předstihem na internetu, tištěná poslouží jako součást
protokolu o obhajobě)

