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Posudek na bakalářskou práci „Prionózy člověka a vybraných savců“ 

 

Autor: Barbora Svobodová 

Vedoucí práce: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 

Oponent: RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 

 

 

Tato předložená bakalářská práce se zabývá historií, podstatou a přenosem prionových 

chorob a jejich vlivem na člověka a některé savce, se zaměřením na domestikované druhy. 

Problematika je to jistě zajímavá a aktuální vzhledem k velkým epidemiím prionóz 

z posledních let. I samotná podstata prionů je pro biologa téma přitažlivé, stojící na rozhraní 

živé a neživé hmoty. 

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (strategie použitého výzkumu, náročnost, tvůrčí přístup, 

proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh, apod.):  

Tato bakalářská práce má 54 stran i s povinnými přílohami, a ve své podstatě je to práce 

rešeršní. Autorka v ní uspořádává data o prionech a chorobách, které způsobují – což je také 

hlavní cíl, který si na začátku vytyčuje. Hlavní penzum práce představují kapitoly o 

prionových onemocnění člověka a savců, které jsou zpracovány pěkně přehledně. Jelikož 

těchto onemocnění autorka uvádí 8 (a další ještě zmiňuje) je tento přehled méně detailní, ale 

na druhou stranu je kompletní. Chybí kapitola Diskuze, což u práce tohoto charakteru není na 

závadu. Ale autorka mohla na konec práce zařadit například směřování výzkumu prionových 

onemocnění, jaké jsou nové přístupy, výsledky a články za poslední rok nebo dva (2190 

odkazů na Google Scholar pro termín „prion disease“ pouze za rok 2014). 

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citování a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, přehlednost a dodržování předepsaného formálního členění kapitol, úroveň 

shromáždění a zpracování údajů a závěru, kvalita tabulek, grafů a příloh, apod.): 

Formální úprava práce je na velmi vysoké úrovni. Pravopis, úprava a citování obrázků a 

tabulek, i jejich kvalita – to je vše v pořádku. Autorka pracuje správně s citacemi, pouze 

někdy uvádí i číslo stránky konkrétní citace. Tady se má nejspíše jednat o přímou citaci, ale 

v tom případě chybí ohraničení této přímé citace pomocí uvozovek. 

Autorka cituje 18 zdrojů, což je na rešeršní práci poměrně málo. Úplně mě zde chybí také 

originální zahraniční zdroje (články, monografie). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, možný 

praktický přínos, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, apod.): 

Práce se jeví jako velmi zdařilá. Autorka postupuje logicky, s dostatečnou hloubkou a 

odborností samotného textu. Zvolené téma také konzultovala s doc. K. Holadou z KChDCh 

PedF UK, což jistě přispělo k lepšímu pochopení a popsání biochemických vlastností prionů. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 

OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

1) Jaká je normální funkce PrP genu u člověka? Je to autochtonní lidský gen, nebo se 

dostal do lidského genomu nějakým jiným způsobem? Existují podobné/stejné geny u dalších 

savců nebo i jiných tříd obratlovců? 

2) Prosím opravit a upřesnit informace z prvního odstavce kapitoly 1.3 – to jako 

antropolog nemůžu nechat bez povšimnutí. 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
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(výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě, a po zodpovězení předložených otázek navrhuji 

známku velmi dobře. 

 

 

 

Datum: 13. 5. 2014                                                            Edvard Ehler, v. r. 


