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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z možností) 
 
1. Rozsah BP a její členění 

 X A - přiměřené, odpovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí 

 B - nevyrovnané, členění není logické n. rozsah jednotlivých částí nekoresponduje s jejich významem 

 C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje 

 N - nedostatečné 

 
2. Odborná správnost 

 A - výborná, bez závažnějších připomínek 

 X B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadami (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemických 
názvech, nedokonalý popis metod nebo výsledků) 

 C - uspokojivá, s četnějšími drobnými závadami 

 N - nevyhovující, s hrubými chybami  

 
3. Uvedení použitých literárních a j. zdrojů 

 A - bez připomínek, všechny převzaté údaje s citací zdroje, celkový počet citací odpovídá charakteru práce 

 X B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací 

 C - s vážnějšími závadami, např. převažují "nestandardní" odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky, 
nebo se ojediněle vyskytuje opominutí odkazu na zdroj převzatých dat 

 N - nevyhovující, velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatých 
dat, popř. opsání velkých částí textu) 

 
4. Jazyk práce 

 A - výborný, práce je napsána čtivě a srozumitelně, bez závažnějších gramatických n. pravopisných chyb 

 B - velmi dobrý, ojedinělé stylistické neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby 

 X C - upokojivý, četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují   
obtížně srozumitelné n. nejednoznačné formulace 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 

 
5. Formální a grafická úroveň práce 

 A - výborná, bez překlepů a chyb ve formátování 

 X B - velmi dobrá, ojedinělé chyby formátu citací, překlepy, chybějící zkratky apod. 

 C - uspokojivá, s ojedinělými většími (např. vynechání stránky) nebo četnějšími drobnými chybami 

 N - nevyhovující, s četnými hrubými chybami 



 
Případný slovní komentář k bodům 1. až 5. : 

Autorka v předkládané práci shrnuje poznatky o rozviji nádorového bujení a benzo[a]pyrenu a jeho 
roli v tomto složitém procesu. Zároveň hodnotí vliv kouření na vznik nádorového onemocnění plic. 

K práci bych měla pár následujících připomínek. V bakalářské práci je u názvů enzymů jednotně 
používána koncovka „áza“, spíše bych však doporučila obvyklejší koncovku „asa“. Na obrázku č.16 
(str.36) by bylo vhodnější úpravou obrázku uvést popisek v českém jazyce, v názvu odstavce na str. 
14 (kap.31) “Fáze chemické karcinogeneze“ bych doporučovala vynechat výraz „chemické“ neboť 
se jedná o popis fází karcinogeneze jako takových, nikoli pouze způsobených chemickými faktory. 
Ráda bych vyzdvihla poměrně velké množství literárních zdrojů, ze kterých autorka čerpala (131 
citací), bohužel však více než 50 % z nich je starších 10ti a více let (přes 75 % citací je starších 5ti 
let) a zároveň citace v některých případech nejsou uváděny jednotně (např. plný název časopisu 
oproti zkratce časopisu, atd.). Místy se v textu vyskytuje neobratný výraz či slovní spojení, též 
počet překlepů je o trošku vyšší než je běžné. 
 
B. Obhajoba 
 

Dotazy k obhajobě  

1) Na str. 9 uvádíte, že jedním z příkladů onkologické léčby je kromě jiných též biologická léčba. 
Mohla byste tento pojem blíže vysvětlit? 

2) V kapitole 5. popisujete geny, které mohou být pozměněny mutací působením metabolitů 
benzo[a]pyrenu. Vedle genu p53 zde uvádíte i Ras geny (H-, K-, N-Ras). Doplnila byste prosím, 
jakou funkci mají proteiny kódované těmito geny v buňce? 

3) Co je v procesu vzniku nádoru rozhodujícím faktorem pro to, zda vznikne maligní či benigní 
nádorová buňka? 
 

 
Stanovisko k opravě chyb v práci:  
 opravný lístek/oprava v textu  JE  /  NENÍ (zakroužkujte) podmínkou přijetí práce 
 
C. Celkový návrh 
 
Práci doporučuji  k přijetí k dalšímu řízení:  ANO  /  NE   
 
Navrhovaná celková klasifikace 
 
Datum vypracování posudku: 2.6. 2013 
 
 Jméno a příjmení, podpis oponenta (SIS):  Mgr. Božena Kubíčková 
 


